
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 17.07.2017 r. na „Sprzedaż drewna opałowego 

oraz gałęzi wraz z załadunkiem i transportem we własnym zakresie pochodzących z wycinki 

drzew w miejscowości Wylazłów”

WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY

Nr………………………………..

zawarta w dniu ……………. 2017 r. pomiędzy:

Gminą Pęczniew z siedzibą ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew, NIP 8281359612, Regon 

730934393, reprezentowaną przez Wójta Gminy Pęczniew – Pana Marcina Janiaka

zwaną w dalszej części umowy Sprzedawcą

a

………………………………………………………………..

……………………………………………………………….

………………………………………………………………..

Zwanym w dalszej części umowy Kupującym 

o następującej treści:

§ 1

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje drewno opałowe wraz z gałęziami, pozyskane w wyniku 

wycinki drzew z terenu gminy Pęczniew, składowane w miejscowości Wylazłów – Zatoka.

§ 2

Kupujący oświadcza ze znany jest mu stan i ilość zakupionego drewna wraz  z gałęziami oraz że nie 

wnosi jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

§ 3

1. Kupujący zapłaci Sprzedawcy za zakupione drewno cenę w wysokości …………………… zł
brutto ( słownie:………………………………………………………………………………………………………….)

2. Składowe ceny zakupu drewna w:
Pozycja nr 1  w ilości 400 mp za kwotę……………………..
Pozycja nr 2 w ilości 100 mp za kwotę………………………

3. Tytuł własności do drewna przechodzi na Kupującego z dniem dokonania zapłaty ceny
Sprzedającemu.

§ 4
1. Kupujący zobowiązuje się do załadunku i transportu drewna na własny koszt w 

termie 14 dni od daty dokonania zapłaty ceny za zakupione drewno. Drewno będzie 
przekazane jednorazowo w dniu odbioru.

2. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z załadunkiem i transportem 
zakupionego drewna, a także odpowiada w szczególności z tytułu:
- wypłat odszkodowań, za ewentualne szkody wyrządzone podczas załadunku i 
transportu drewna,
- ewentualne uszkodzenia linii elektrycznych lub telekomunikacyjnych,
- uprzątnięcie pozostawionych gałęzi.



§ 5

1. Zapłata ceny za zakupione drewno, określona w §3 umowy, nastąpi przelewem na konto
Sprzedającego na nr rachunku bankowego ……………………………………………………………………
w ciągu 7 dni, licząc od dnia podpisania niniejszej umowy.

2. Za  termin  wpłaty  przyjmuję  się  datę  wpływu  środków  pieniężnych  na  rachunek
bankowy Sprzedawcy.

3. Rozpoczęcie  załadunku  i  transportu drewna  Kupujący  może rozpocząć  po dokonaniu
wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4. Zakończenie realizacji umowy Kupujący zgłosi Sprzedającemu.
5. Zakończenie  realizacji  umowy  potwierdzone  zostanie  w formie  pisemnej  protokołem

zdawczo-odbiorczym.
§6

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej po rygorem 
nieważności.

§7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, a dotyczącą jej przedmiotu mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§8
Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy, których strony nie 
rozstrzygną polubownie, podlegają rozpoznaniu przez Sąd właściwy Sprzedawcy.

§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron.

          Sprzedawca           Kupujący

……………………………………………               …………………………………………………

  


