
Załącznik nr 3 – wzór 

Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i ogłoszenia. 

 
 

UMOWA SPRZEDAŻY nr … 
zawarta w Nowej Rudzie w dniu …………….… roku 

 
pomiędzy: 
Agencją Rozwoju Regionalnego „AGROREG” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Nowej Rudzie przy ul. 
Kłodzkiej 27 (57-402), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000055025, posługującą 
się numerem NIP: 885-00-03-029, numerem REGON: 890514362, której kapitał zakładowy wynosi 
8 529 000,00złotych, kapitał wpłacony - 8 529 000,00  złotych, 
którą reprezentuje: 
Dariusz Jagieła – Prezes Zarządu, 
zwaną w dalszej części umowy „Sprzedający” 
a 
(wybrać właściwe w zależności od statusu i ewentualnie formy prowadzonej działalności 
gospodarczej) 
………………… imię i nazwisko …………………., zamieszkałym w ……………. (kod pocztowy), przy ul. 
……………….., legitymującym się dokumentem tożsamości nr …, wydanym przez ……………………………, 
posiadającym numer PESEL: ……….., 

lub 
………………… imię i nazwisko …………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………… w ……………….. (kod pocztowy), przy ul. ……………………………., posługującą się numerem 
NIP: ……………….., numerem REGON: 
reprezentowaną przez: 
………………………….. - …………………………..., (podać osobę do reprezentacji w przypadku, gdy umowę 
podpisuje osoba inna niż właściciel, np. na podstawie pełnomocnictwa) 

lub 
…………………… z siedzibą w ………………. przy ul. ……………. (kod pocztowy) wpisaną do Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla …….………, … Wydział Gospodarczy KRS, 
pod numerem KRS ………, posługującą się numerem NIP: ………….., numerem REGON: ……………….., 
której kapitał zakładowy wynosi ………. złotych, kapitał wpłacony - ……………… złotych  
reprezentowaną przez: 
............................................................................................. 
zwanym/-ą dalej „Kupujący”,  

o następującej treści: 
 
Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego pisemnego postępowania w trybie 
zapytania ofertowego na sprzedaż agregatu prądotwórczego. 
 

§1 
Sprzedający sprzedaje Kupującemu agregat prądotwórczy Net Power 125 kVA, , rok produkcji 2015, 
typ NPR 125, masa 1850 kg, w wyniku zapytania ofertowego za cenę ………………………. zł brutto 
(słownie:………………………………..…..). 
 

§2 
1. Kupujący nabywa agregat prądotwórczy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy za cenę 

określoną, w § 1, którą zapłaci przelewem na konto Sprzedającego w całości (jednorazowo) 
w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy (tj. do dnia……………….), z zastrzeżeniem ust.2. 



2. Kwota brutto w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset  złotych), wniesiona przez Kupującego jako 
wadium w postępowaniu zostaje zaliczona na poczet ceny, o której mowa w § 1. 

3. W przypadku, gdy Kupujący nie zapłaci pełnej kwoty określonej w § 1 w terminie wskazanym 
w ust. 1, Sprzedający może odstąpić od umowy. W taki przypadku kwota wadium, o której mowa 
w ust. 2, nie podlega zwrotowi i stanowi karę z tytułu odstąpienia przez Sprzedającego od umowy 
z winy Kupującego, na co Kupujący wyraża zgodę. 

4. Wszelkie opłaty związane z realizacją niniejszej umowy ponosi Kupujący. 
 

§ 3 
Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy określony w § 1 jest: 

1) własnością Sprzedającego, 
2) jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, 
3) nie jest przedmiotem żadnego postępowania, 
4) nie stanowi przedmiotu zastawu lub zabezpieczenia, 
5) jest sprawny. 

 
§ 4 

1. Wydanie Kupującemu przedmiotu sprzedaży wraz z kompletem dokumentów nastąpi 
niezwłocznie po uiszczeniu należnej kwoty, o której mowa w § 1 niniejszej umowy. Za wykonanie 
czynności przelewu ustala się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Sprzedającego. 

2. Koszty transportu przedmiotu sprzedaży obciążają Kupującego. 
3. Dokładny termin wydania przedmiotu umowy sprzedaży winna zostać uzgodniona przez Strony. 
4. Potwierdzenie wydania przedmiotu sprzedaży stanowi protokół zdawczo-odbiorczy podpisany 

przez Strony. 
 

§ 5 
1. Kupujący oświadcza, że znany jest stan techniczny zakupionego agregatu prądotwórczego, że nie 

będzie dochodził od Sprzedającego żadnych praw z tytułu stanu technicznego przedmiotu umowy. 
2. Sprzedający nie udziela gwarancji na przedmiot sprzedaży, a Strony wyłączają odpowiedzialność 

Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży. 
 

§ 6 
1. Ewentualne zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie aneksu podpisanego 

przez obie strony niniejszej umowy. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
3. Na wypadek sporu, sądem właściwym do rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby 

Sprzedającego. 
4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których strony 

otrzymują po 1 egzemplarzu. 
 

 
 

SPRZEDAJĄCY        KUPUJĄCY 
 
 

 


