Załącznik nr 2
Projekt umowy
UMOWA SPRZEDAŻY

Zawarta w dniu …………………… pomiędzy
Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz NIP 9531011863
Zespół Szkół Mechanicznych nr2, ul. Słoneczna 19, 85-348 Bydgoszcz
reprezentowane przez pana Ryszarda Lewandowskiego – dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2, ul. Słoneczna 19,
85-348 Bydgoszcz działającego na podstawie pełnomocnictwa Nr WOA-I.0052.850.2016 z dnia 25.11.2016r.
zwanym dalej Sprzedającym
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
NIP………………………………………
reprezentowanym przez: ……………………………………………………
zwanym dalej Kupującym, o następującej treści:
§1
Sprzedający sprzedaje Kupującemu:
maszyny i urządzenia po cenie zakupu po zapytaniu ofertowym
na cenę ……………………...zł netto. Stawka vat 23%. Cena ………………………… zł brutto.
maszyny i urządzenia po cenie złomu po zapytaniu ofertowym
na cenę jednostkową za 1 Mg (tona) ……………………...zł netto. Stawka vat „oo”
Pozycja stawki VAT „oo” dotyczy odwrotnego obciążenia. Zgodnie z art.17 ust.1 pkt7 Ustawy o Vat podatek rozlicza
nabywca.
Kupujący maszyny i urządzenia po cenie złomu wystawi Sprzedającemu formularz przyjęcia złomu zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Całkowita wartość sprzedaży zostanie wyliczona jako iloczyn ceny jednostkowej nabycia
złomu za Mg (tona) określonej w Ofercie i masy odpadów wyrażonych w Mg określonej w formularzu przyjęcia złomu
wystawionym przez Kupującego.
§2
1.Kupujący nabywa w wyniku postępowania maszyny i urządzenia za cenę określoną w §, którą zapłaci w całości w ciągu 7
dni od daty podpisania umowy na konto bankowe Sprzedającego:
45 1240 6452 1111 0010 4801 0558
Faktury vat zostaną wystawione przez:
Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 5, 85-805 Bydgoszcz
i przesłane pocztą tradycyjną.
2.Wszelkie opłaty związane z realizacją niniejszej umowy ponosi Kupujący.
§3
1. Zakupione maszyny i urządzenia w cenie zakupu zostaną wydane Kupującemu po okazaniu dowodu wpłaty
należności.
2. Zakupione maszyny i urządzenia w cenie złomu zostaną wydane Kupującemu celem zważenia w obecności
Sprzedającego i wystawienia formularza przyjęcia złomu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wartość
przedmiotu sprzedaży zostanie określona na podstawie ceny jednostkowej nabycia złomu zawartej w Ofercie i masy
złomu określonej w formularzu przyjęcia złomu.
§4
Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny przedmiotu umowy i nie wnosi do nie go żadnych uwag i zastrzeżeń
oraz oświadcza, że z powodu stanu technicznego przedmiotu umowy nie zgłasza i nie będzie zgłaszał Sprzedającemu
żadnych roszczeń.
§5
Sprzedający oświadcza, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stan techniczny sprzedanych maszyn i urządzeń.
§6
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których strony umowy otrzymują po 1
egzemplarzu.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Ewentualne zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony niniejszej
umowy.
Sprzedający:
Kupujący:

