
UMOWA nr....,.... / .........l2Ot7 r.

zawarta w dniu pomiędzy Gminą Ulan-Majorat, z siedzibą Ulan-Majorat57,21-
307 Ulan-Majorat, zwaną dalej ,,Sprzedającym", reprezentowaną przez Jarosława Koczkodaja Wójta
Gminy Ulan-Majorat,

a

zwanym dalej ,,Kupującym", o następującej treści:

§r,

Przedmiotem umowy jest sprzedaż drewna:

1) drewno w ilości ..,.,.................. ffi3,

złożonego na działce nr ,........ w miejscowości ............ stanowiące własność Gminy Ulan-

Majorat.

§z,

Strony zawierają umowę sprzedaży rzeczy opisanej w §t w wyniku zapytania ofertowego,
ogłoszonego przez Gminę Ulan-Majorat w dniu ...,...... listopada 2O!7 r.

§E,

1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Sprzedającemu z tytułu nabycia drewna określonego w §1
łącznej ceny nabycia w kwocie

zgodnie z zaoferowaną ceną w formularzu ofertowym .

2. Wszelkie koszty transakcji wynikające z zawarcia niniejszej umowy, w tym podatek od czynności
cywilnoprawnych ponosi Kupujący.

3. Kupujący jest zobowiązany uiścić Sprzedającemu kwotę określoną w ust. 1 w terminie 3 dni na

rachunek bankowy Gminy Ulan-Majorat nr 82 8046 1041 2005 0800 0856 0001.

§ą

KupującyoŚwiadcza, że stan ijakość przedmiotu umowy jest mu znany orazże nie zgłasza co do niego
żadnych zastrzeżeń.

§5,

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności drewna objętego przedmiotem umowy do czasu
uiszczenia przez Kupującego określonej umową ceny nabycia drewna w całości.

2. Wydanie Kupującemu przedmiotu umowy nastąpi po uiszczeniu przez Kupującego ceny nabycia
drewna, o której mowa w §3 ust.'l z miejsca jego składowania w terminie 7 dni licząc od dnia zapłaty
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tej ceny i po uzgodnieniu terminu odbioru drewna z pracownikiem Urzędu Gminy Ulan-Majorat.
Odbiór drewna przez Kupującego nastąpi z miejsca składowania.

3. Kupujący zobowiązuje się:

1) do potwierdzenia odbioru przedmiotu umowy,

2) uprzątnięcia miejsca odbioru drewna z pozostałości po odebranym drewnie.

§s,

1. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd

właściwy dla siedziby Sprzedającego.

§z,

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze otrzyma
Sprzedający, a 1egzemplarz otrzyma Kupujący.

KUPUJĄCY: SPRZEDAJĄCY:
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