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UMOWA SPRZEDAŻY 

w dniu … 2018 r. w Mosinie, pomiędzy Gminą Mosina reprezentowaną przez: 
Burmistrza Gminy – mgr inż. Jerzego Rysia 
z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – mgr Marii Borowiak      
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającą” 
NIP: 777-31-54-370 
a 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 
(nazwa firmy)………………………………………………………………………………….. z siedzibą 
w …………………………….., kod pocztowy …………………….. przy ul. 
……………………………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy ………………… …………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS ………….. …., NIP ……………., 

zwany w dalszej części umowy „Sprzedającą”  

reprezentowanym przez:  
- …………………………………………………………… 
- ……………………………………………………………  

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) 
(imię i nazwisko) ……………………………………………., przedsiębiorcą działającym pod firmą 
…………………………………………………………, z siedzibą w …………………. przy ulicy 
…………………………, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 
……………………., pod numerem …………….., NIP ……………………, 

(w przypadku osoby fizycznej) 
(imię i nazwisko) ……………………………………., zamieszkałym (-ą) w ………………………… 
przy ulicy …………………………, 

(w przypadku jednostki organizacyjnej) 
(nazwa jednostki organizacyjnej) …………………………., z siedziba w ………………………… przy 
ulicy ………………………, NIP …………………………., 
 
Zwanym w dalszej części umowy „Kupującym” 

§ 1 

1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje drewno opałowe pochodzące z wycinki drzew 
z nieruchomości, stanowiących własność Gminy Mosina. 
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2. Zgodnie z ofertą cenową z dnia ………………….., stanowiącą integralną część niniejszej 
umowy, cena sprzedaży drewna w ilości 165 m3 wynosi:………………. zł brutto (słownie: 
………………………………………………………………………………………………….).  

3. Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 14 dnia od daty 
zawarcia umowy. 

4. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi po uiszczeniu należnej kwoty określonej w ust. 2 umowy 
i okazaniu dowodu wpłaty, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia uregulowania 
należności. 

5. W przypadku nieodebrania zakupionego drewna w wyznaczonym terminie, Sprzedający nie 
odpowiada za zakupione drewno, a Kupujący nie może zgłaszać roszczeń do całkowitej lub 
częściowej utraty zakupionego drewna. 

§ 2 

1. Zapłaty, na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury, należy dokonać przelewem na 
rachunek Sprzedającego podany na fakturze VAT. 

2. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień uznania na rachunku Sprzedającego. 

§ 3 

Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy obciążają Kupującego, 
w szczególności w zakresie załadunku i transportu. 

§ 4 

Sprzedający nie odpowiada za wady ujawnione po przejęciu drewna. 

§ 5 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
warunki przetargu na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego z nieruchomości, stanowiących 
własność Gminy Mosina, zawarte w ogłoszenie o przetargu. 

§ 6 

Wszelkie spory mogące wynikną przy realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd 
właściwy dla siedziby Sprzedającego. 

§ 7 

Niniejsza umowa sporządzona została w 3 egzemplarzach, 2 dla Sprzedającego, 1 dla Kupującego. 

 

SPRZEDAJĄCY:       KUPUJĄCY: 

 

 


