
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 

 

WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY  

 

zawarta w dniu ...................... w Krakowie,  

pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia - Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego 

Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie przy ul. Ciemnej 6, zwanym dalej „Sprzedającym”, 

Regon 015817985-00032 i NIP: 6762274880, reprezentowanym  przez: 

Panią Elżbietą Fryźlewicz-Chrapisińską – Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ 

a  

Panem/Panią/Firmą …. zam. ….. legitymującym/cą się dowodem osobistym seria …. wydanym przez 

……./…. z siedzibą w ….. przy ul. …. wpisaną do ….. zwanym/ą dalej „Kupującym”, o następującej treści: 

§ 1 

1. Kupujący nabywa samochód osobowy marki Skoda Ostavia Ambiente 1.4 - rok produkcji: 2009, 

będący własnością Sprzedającego wraz z wyposażeniem dodatkowym określonym w protokole 

przekazania stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wskazany w ust. 1 składnik majątkowy jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na 

rzecz osób trzecich oraz nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten składnik 

majątkowy ani nie jest on również przedmiotem zabezpieczenia. 

§ 2 

Cenę sprzedaży składnika majątkowego zgodnie ze złożoną przez Kupującego ofertą ustala się na łączną 

kwotę brutto …. zł, słownie: (…..).  

§ 3 

1. Kupujący kwotę wskazaną w § 2 ureguluje przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego  

… w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Zapłata nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedającego. 

3. Na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone przez Kupującego na rachunek Sprzedającego wadium  

w wysokości …. zł, słownie: (….). 

§ 4  

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po potwierdzeniu wpływu kwoty określonej w § 2 na konto 

Sprzedającego, protokołem pisemnym z udziałem przedstawiciela/li Sprzedającego i Kupującego. 

§ 5 

Ze strony Sprzedającego do podpisania protokołu, o którym mowa w § 1 ust. 1 oraz w § 4 są upoważnione 

następujące osoby: 

1. … 

2. …  

 

§ 6  



Z chwilą podpisania protokołu, o którym mowa w §4, na Kupującego przechodzą wszelkie prawa 

i obowiązki związane z przedmiotem umowy. 

§ 7  

Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny składnika majątkowego określonego w §1 niniejszej 

umowy, i oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie będzie występował z roszczeniami do Sprzedającego. 

§ 8 

Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, w tym także ewentualne koszty uiszczenia podatku 

od czynności cywilnoprawnych obciążają Kupującego. 

§ 9  

1 Kupujący oświadcza, że zrzeka się kontynuowania polisy ubezpieczeniowej typ: OC nr …. 

na samochód marki Skoda Octavia Ambiente 1.4 o numerze rejestracyjnym KR 172LR. 

2 Kupujący zobowiązuję się do wypowiedzenia dotychczasowej umowy obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, o której mowa w ust. 1 w terminie 

14 dni od daty zawarcia umowy i wystawienia faktury. 

3 W przypadku nie wykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 2 Sprzedający ma prawo dochodzić 

od Kupującego odszkodowania w wysokości odpowiadającej kwocie jakby do wykonania tego 

zobowiązania doszło. 

§ 10 

Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie  przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Sprzedającego oraz 

jeden egzemplarz dla Kupującego. 

 

 

SPRZEDAJĄCY:        KUPUJĄCY: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do umowy nr … 

 

…………………., dnia ………………… 

 

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko Kupującego) 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko osoby upoważnionej ze strony Sprzedającego) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko osoby upoważnionej ze strony Sprzedającego) 

 

1. Samochód marki: ……………………………………………………… 

2. Rok produkcji: …………………………….. 

3. Numer nadwozia: ………………………………… 

4. Numer rejestracyjny: ……………………………….. 

5. Numer ewidencyjny: ……………………………… 

6. Wyposażenie (dwa komplety kluczyków, dowód rejestracyjny, karta pojazdu,, książka 

serwisowa, instrukcja obsługi, koło zapasowe, klucz do kół, podnośnik do kół).  

Uwagi: …………………………………………………………………………………… 

 

 

KUPUJĄCY       SPRZEDAJĄCY 

 

 

…………………………      ………………………….. 

 

 


