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Umowa sprzedaży nr…… 

 

zawarta w Warszawie w dniu ……………………………… 2020 r. pomiędzy: 

 

Narodową Agencją Wymiany Akademickiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 40, 00-635 

Warszawa, NIP: 527-282-03-69, Regon: 368205180, zwaną dalej „Sprzedawcą”, reprezentowaną 

przez: 

Panią Grażynę Żebrowską – Dyrektora,  

 

a 

 

Panią/Panem …………………………………, zamieszkałą/ym w ………….. przy 

ul. ………………………………,…………………………, legitymującą/ym się dowodem osobistym1 seria 

……… nr ……………wydanym przez ………………………… numer PESEL ………………………,  

zwaną/ym dalej „Kupującym”  

 

o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. W związku z wyborem oferty Kupującego w aukcji prowadzonej na podstawie Regulaminu 

aukcji składników mienia ruchomego obowiązującego w Narodowej Agencji Wymiany 

Akademickie na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Sprzedawcy, 

Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność (nazwa składnika rzeczowego 

majątku ruchomego Sprzedawcy): ………………………………………………..., Nr ewidencyjny 

……………………………….……. (dalej: „przedmiot sprzedaży”) i wydać mu ten składnik, a Kupujący 

zobowiązuje się składnik ten odebrać i zapłacić Sprzedawcy oferowaną cenę w kwocie 

…………………. zł.  

2. Sprzedawca oświadcza, że przedmiot/-y sprzedaży stanowi/-ą jego własność, jest/są wolny od 

wad prawnych i jakichkolwiek obciążeń i zabezpieczeń. 

3. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny przedmiotu/-ów sprzedaży i nie będzie 

z tego tytułu występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedawcy. 

 

§ 2. 

1. Za przedmiot sprzedaży Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy kwotę……….. zł brutto 

(słownie złotych: …………………………………………) w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia 

zakończenia aukcji.  

2. Wadium złożone przez Kupującego w aukcji zostanie zaliczone na poczet ceny, o której mowa 

w ust.1.  

3. Płatność nastąpi na rachunek bankowy Sprzedawcy ……………………………………………………………… 

4. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

 

§ 3. 

1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez Kupującego kwoty, 

o której mowa w § 2 ust.1 . 

                                                           
1 Można wskazać inny dokument tożsamości. 
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2. Z chwilą wydania przedmiotu sprzedaży przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary 

związane z przedmiotem sprzedaży oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub 

uszkodzenia przedmiotu sprzedaży.  

 

§ 4. 

Jeżeli Kupujący dopuści się zwłoki z zapłatą ceny, Sprzedawca odstąpi od umowy bez wyznaczania 

Kupującemu dodatkowego terminu zachowując wpłacone przez Kupującego wadium. 

 

§ 5. 

Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy obciążają Kupującego. 

 

§ 6. 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§ 7. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie 

przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 8. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Sprzedawcy 

i jeden dla Kupującego. 

 

 

 

 

Sprzedawca      Kupujący 


