Załącznik nr 2
(WZÓR)
UMOWA Nr SDiM.252.9.2017.MM
/ ....................
zawarta w dniu ………………………………………… w Skokach pomiędzy:
Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu, z siedzibą: Skoki 21, 66 – 300 Międzyrzecz,
działający w imieniu: Powiatu Międzyrzeckiego (Powiat Międzyrzecki, ul. Przemysłowa 2, 66 – 300
Międzyrzecz, NIP Powiatu Międzyrzeckiego: 596 – 15 – 43 – 170, REGON Powiatu Międzyrzeckiego:
210967372),
reprezentowany przez: Szymon Prochera – Dyrektor,
przy kontrasygnacie: Głównego Księgowego: Adela Rucioch,
zwany dalej „Sprzedającym” (Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu), a firmą / ……… :
…, z siedzibą: …, NIP: …, REGON: …, dane: .......................................
reprezentowaną przez: …,
zwaną dalej „Nabywcą”
została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Podstawę zawarcia umowy stanowi przetarg publiczny z dnia ...................... r.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż składnika / ów majątku ruchomego składowanego w pasie drogowym: DP
Nr 1327F i Nr 1330F w msc. Lubikowo.
2. Wartość składnika / ów majątku ruchomego została ustalona w wyniku przetargu publicznego na kwotę
netto … VAT … %
brutto ................................................. zł:
słownie: ................................................. zł brutto.
3. Nabywca zobowiązuje się zapłacić kwotę wymienioną w ust. 2 umowy pomniejszoną o wpłacone wadium (tj.
............... zł ) w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia
umowy sprzedaży.
§2
1. Nabywca odbiera składnik / i majątku ruchomego własnym sprzętem i na swój koszt po dokonaniu zapłaty
ceny nabywczej zakupionego / -ych składnika / -ów majątku ruchomego. Składnik / -i majątku ruchomego
będą przekazane jednorazowo w dniu odbioru.
2. Kierownik Obwodu Drogowego sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy.
§3
1. Wydanie składnika / ów majątku ruchomego nastąpi po okazaniu dowodu wpłaty wartości umownej.
2. Po wydaniu całości składnika / ów majątku ruchomego Nabywca oświadcza pisemnie, że składnik / -i
majątku ruchomego został mu wydany w ilości zgodnej z niniejszą umową.
§4
Integralną część niniejszej umowy stanowią dokumenty przetargowe oraz formularz ofertowo – cenowy.

§5
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy
kodeksu cywilnego.
§6
1. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
2. Wszystkie egzemplarze maja taką samą moc prawną.
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