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            Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego 

 

 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy ogłasza przetarg 
publiczny pisemny nieograniczony na sprzedaż używanego samochodu 
osobowego: 

 
1)   Opel CORSA-C 1,2 Ecotec 55 kW 

 

   Postępowanie przetargowe przeprowadzone zostanie zgodnie z przepisami    
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie 
szczegółowego  sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku 
ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019r. poz. 2004 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.), na warunkach opisanych w Ogłoszeniu. 

 

1.            Nazwa i siedziba Sprzedającego 
 

 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy , Adres: 39-200 
Dębica ul.  Rzeszowska 78 , e-mail: zsz1debica@gmail.com 

          
2.           Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu 
 

1. Postępowanie przetargowe prowadzone jest w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana 
Pawła II w Dębicy  ul. Rzeszowska 78 

 

 

2. Pisemną ofertę przetargową, sporządzoną zgodnie z wymogami  opisanymi w pkt. 6 

Ogłoszenia, należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.12.2022 r. do godz. 11:00 

3. Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.12.2022 r. o godzinie  12:00 
 

4. Osoby zainteresowane powinny złożyć ofertę przetargową w sekretariacie szkoły 
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy ul. Rzeszowska 78 

 

3.          Przedmiot przetargu - rodzaj, typ i ilość składników będących przedmiotem  sprzedaży  

 

Przedmiotem sprzedaży w procedurze przetargowej jest używany samochód osobowy 
służący do nauki jazdy o następujących parametrach i stanie technicznym: 

 

Samochód nr. 1 
 

1)   Marka: Opel Corsa C 
 

2) Przebieg: 431 000 km, 
 

3) nr rej. - RDE 75JG, 
 

4) pierwsza rejestracja - wrzesień 2004, 
 

5) rodzaj nadwozia – Hatchback,  5 drzwi, 5 osób, 
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  6)   VIN – W⊘L⊘XCF6846⊘982⊘1, 
 

7) kolor – czerwony, 
 

8) skrzynia biegów – manualna 5 biegów, 
 

9) pojemność silnika/moc: 1199 ccm/55 kW, 
 

10) poziom emisji spalin – EURO 4, 
 

11) typ silnika/paliwo – benzynowy/benzyna, 
 

 

4.       Miejsce i termin, w którym można obejrzeć samochód będący przedmiotem sprzedaży 

 

1.  Pojazd będący przedmiotem przetargu można oglądać w terminie:  20.12.2022 r. w 
             miejscu: Zespoł Szkół Zawodowych Nr1 im. Jana Pawła II w Dębicy ul. Rzeszowska 78 po  
            uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (608 631 708) chęci oględzin z osobą upoważnioną do 

            kontaktów po stronie Sprzedającego. 
 

 

2. Dodatkowe informacje o pojeździe będącym przedmiotem przetargu można uzyskać 
kierując zapytanie pod numerem (608 631 708) 

 

 

 
 

5. Cena wywoławcza 
 

1. Cena wywoławcza wynosi: 2 160 zł. 

2. Oferta zawierająca niższą cenę od ceny wywoławczej podlega odrzuceniu.  

3. Cenę wywoławczą pojazdu stanowi jego wartość rynkowa. 
 

 

6. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta 
 

            Oferta przetargowa sporządzona winna zostać pod rygorem nieważności w formie                   
pisemnej,   zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia. 

 
             Oferta musi zawierać: 
 

a)         imię, nazwisko, adres oferenta, PESEL lub NIP, numer telefonu kontaktowego i adres       
e-mail  w  przypadku, gdy oferentem jest osoba fizyczna, lub też nazwę/ firmę i siedzibę 

oferenta, NIP, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail- w przypadku, gdy oferentem jest 
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca  osobowości prawnej 

 b)      oferowaną cenę i warunki jej zapłaty 
 c)       datę sporządzenia oferty oraz czytelny podpis oferenta, a w przypadku, gdy oferentem jest 
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej podpis lub    
podpisy osób uprawnionych do reprezentowania oferenta, zgodnie z aktualnym w chwili składania 
oferty dokumentem rejestrowym. Jeżeli z danych rejestrowych nie wynika upoważnienie osoby 
składającej ofertę do reprezentowania oferenta należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo do 
reprezentowania oferenta, z którego wynika uprawnienie do złożenia oferty w przetargu - w 

oryginale lub potwierdzonej przez mocodawcę lub  notarialnie kopii. 
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d)         w przypadku, gdy oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej do oferty należy dołączyć aktualny, to jest sporządzony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed złożeniem oferty, odpis z właściwego    rejestru lub też wskazać w ofercie adres 

strony internetowej bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych, w szczególności rejestru 
publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, z której Sprzedający może samodzielnie pobrać wskazany 
dokument. Odpis należy złożyć w oryginalne lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta kopii. Oryginalny wydruk z internetowego 
rejestru nie wymaga poświadczenia. 
 

e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym samochodu 
będącego przedmiotem przetargu i nie wnosi do niego uwag albo ponosi odpowiedzialność za 

skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem przedmiotowego pojazdu, a także 
oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez 

zastrzeżeń. Załącznik nr 1 do ogłoszenia. 
 

f) oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
             Załącznik nr 1 do ogłoszenia. 
 

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca 
 

1. Pisemną ofertę, sporządzoną zgodnie z warunkami opisanymi w pkt 6 Ogłoszenia i 
zawierającą wszystkie wymagane elementy, oświadczenia i załączniki, należy złożyć w 
zaklejonej kopercie na adres siedziby Sprzedającego: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana 
Pawła II w Dębicy ul. Rzeszowska 78 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.12.2022 r. do 
godz. 11:00 

  2.   Koperta musi zostać opisana dopiskiem: „Oferta na zakup samochodu ’’. 

3.   Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Sprzedającego, w sekretariacie szkoły lub też za 
pośrednictwem operatora pocztowego/ kuriera. 

4.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone. 

 O terminie złożenia oferty rozstrzyga chwila wpływu do Sprzedającego. 

  5.   Termin związania ofertą wynosi 14 dni od dnia otwarcia ofert. 

 
8. Warunki  przetargu i zastrzeżenia 

 
1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania oferty, 

bez podania przyczyny. 

2. Przetarg publiczny  może się odbyć, jeżeli zostanie złożona co najmniej jedna ważna 

oferta. 

3. Warunkiem ważności oferty jest, by oferowana cena nabycia pojazdu nie była niższa od 
ceny wywoławczej określonej w Ogłoszeniu. 

4. Oferent jest uprawniony do wycofania oferty, poprzez złożenie przed ustalonym terminem 
otwarcia ofert na adres siedziby Sprzedającego, w sposób opisany dla złożenia oferty, pisemnego 

oświadczenia oferenta o wycofaniu złożonej oferty. Oświadczenie musi zostać opatrzone 
podpisem osoby fizycznej, jeżeli jest ona oferentem lub osoby upoważnionej do 

reprezentowania oferenta - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 
osobowości prawnej. 

5. Sprzedający odrzuca ofertę, jeżeli: 

a)  została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu  przez oferenta. 

b)  nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub 
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budzą inną wątpliwość. 

6. Sprzedający zawiadamia niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty. 
 

7. Przetarg wygra oferent, który zaoferuje najwyższą cenę - kryterium oceny ofert stanowi 
cena 100%. Ocena zostanie dokonana wg wzoru: 
Najwyższa oferowana cena nabycia pojazdu / Cena nabycia pojazdu badanej oferty 

 

8. Jeśli kilku oferentów zaoferuje tą samą cenę, Sprzedający będzie kontynuował przetarg 
pomiędzy oferentami, którzy złożyli oferty równorzędne, w formie licytacji (aukcji), określając 
kwotę minimalnego postąpienia. 

9. Jeżeli oferenci, którzy złożyli jednakowe ceny nabycia pojazdu będą obecni na otwarciu 
przetargu, licytacja zostanie przeprowadzona bezpośrednio po ocenie ofert przetargowych. 

 

10. W przypadku nieobecności na otwarciu ofert któregokolwiek z oferentów, którzy złożyli 
oferty równorzędne, Sprzedający wyznaczy termin i miejsce licytacji, o którym zawiadomi tych 
oferentów. Licytacja odbędzie się w terminie związania złożonymi ofertami. 

 

11. W toku licytacji oferty będą składane ustnie, zgodnie z ustaloną kwotą minimalnego 

postąpienia. Oferta złożona w trakcie licytacji przestaje wiązać, gdy inny oferent złoży ofertę 

korzystniejszą. W przypadku braku kolejnych postąpień Sprzedający udzieli przybicia wiążącej 
ofercie. Przybicie zostanie udzielone oferentowi, który zaoferuje najwyższą cenę, a pozostali 

oferenci do momentu ogłoszenia tej ceny po raz trzeci nie zaoferują wyższej kwoty. Jeżeli na 
licytacji nie pojawi się żaden z oferentów lub też żaden z oferentów nie zaoferuje wyższej ceny 

niż złożona w pisemnej ofercie, Sprzedający dokona losowego wyboru oferty pisemnej spośród 
ofert o tej samej cenie nabycia pojazdu. 

 

12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte sprzedawanego samochodu. 
 

13. Sprzedający będzie informował o wyniku przetargu i odrzuceniu oferty za pośrednictwem 

środków komunikacji elektronicznej, na adresy e-mail oferentów wskazane w ofertach. 

 

10. Planowany termin zawarcia umowy sprzedaży samochodu 
 

1. Zawarcie umowy nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu w terminie nie dłuższym niż 7 dni 
od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 

3. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę 
ceny jego nabycia. 

4. Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia. 
 

11.  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w przetargu na sprzedaż samochodów 
osobowych 

1. Zespół Szkół Zawodowych Nr1 im. Jana Pawła II w Dębicy przetwarza dane osobowe 
zawarte w ofertach w postępowaniu na sprzedaż samochodów osobowych, a także 

znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach, w celu prowadzenia niniejszego 
postępowania. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne na potrzeby udziału w niniejszym 

postępowaniu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
dokonania oceny ofert i zawarcia umowy. 
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3. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.), dalej jako RODO, 
informujemy, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana 

Pawła II w Dębicy , Adres: 39-200 Dębica ul.  Rzeszowska 78 ;            

2) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki fizycznej, 

technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy 
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3) Administrator w ramach niniejszego postępowania przetwarza dane osobowe na 
podstawie zgody wyrażonej przez akt uczestnictwa w postępowaniu. 

 

4)      dane osobowe przechowywane będą w oparciu o zasady obowiązujące Biuro RPO,   

wynikające z przepisów prawa, nie dłużej niż jest to niezbędne w określonych celach, w 
szczególności przez okres prowadzenia postępowania, a w przypadku zawarcia umowy przez 
okres niezbędny do wykonania umowy; 

5)      dostęp do danych osobowych, o ile to konieczne, mogą mieć podmioty: 

a)   uprawnione na podstawie przepisów prawa, 

      6)   decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania 
- automatycznego przypisywania lub przewidywania zachowań, preferencji czy postaw osoby; 

7)      dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w 
ramach świadczenia na rzecz RPO usług przez Microsoft. W tych wyjątkowych sytuacjach 
przekazywanie danych odbywa się na podstawie zatwierdzonych przez Komisję   

Europejską instrumentów prawnych oraz wdrożonych przez RPO zabezpieczeń 
dodatkowych; 

     8)   Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 
b) żądania sprostowania swoich danych osobowych, 

c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na 

szczególną sytuację - w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora, 

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00- 93 Warszawa). 

Załączniki: 
 

1. Wzór formularza oferty (załącznik nr 1). 
 

2. Istotne postanowienia umowy (załącznik nr 2). 

mailto:zamowienia.publiczne@brpo.gov.pl


 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - wzór formularza oferty 

Oferta na zakup samochodu osobowego 

Dane oferenta 
 
 

Imię i nazwisko lub nazwa/firma: 
 

Adres zamieszkania lub siedziba (kod, miejscowość, ulica): 
 
 
 

PESEL .................................................................... NIP................................................................. 
 

Telefon .....................................................E-mail ......................................................................... 
 

w odpowiedzi na Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodów osobowych prowadzonym 

składam/y niniejszą ofertę i oferuję/my zakup samochodu marki……………………., będącego 

przedmiotem sprzedaży w przedmiotowym przetargu za cenę: ………………..złotych 

(słownie:…………………………………………………………………………………….) 

 
 
 

Oświadczam/y, że odpis z właściwego rejestru dostępny jest pod adresem internetowym 
 

(jeżeli dotyczy):............................................................................................................................. 
 

 
 

(miejsce) ………….., dnia ………………2022 r. ……………………………………… 
 

podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do 

reprezentowania Oferenta 

 
Oświadczenia Oferenta: 

 
 

1. Oświadczam/y, że zapoznałem się/zapoznaliśmy się z warunkami przetargu publicznego 

pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodów osobowych i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

2. Oświadczam/y, że (należy zaznaczyć właściwe lub skreślić co nie dotyczy): 
 

□ zapoznałem się/ zapoznaliśmy się ze stanem faktycznym i prawnym samochodu będącego 

przedmiotem przetargu i nie wnoszę/ nie wnosimy do niego uwag, ani też nie będę wnosił/ 

nie będziemy wnosić do niego zastrzeżeń w sytuacji wygnania przetargu. 

□ ponoszę/ponosimy odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze 



 

stanem faktycznym i prawnym samochodu będącego przedmiotem przetargu, to jest nie będę 

wnosił/ nie będziemy wnosić do niego zastrzeżeń w sytuacji wygnania przetargu. 

3. W przypadku wygrania przetargu zobowiązuję się/ zobowiązujemy się do zawarcia umowy 

sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez Sprzedającego. 

4. W przypadku wygrania przetargu zobowiązuję się/zobowiązujemy się do zapłacenia 

oferowanej ceny nabycia pojazdu zgodnie z warunkami opisanymi w Ogłoszeniu - przelewem 

na wskazany rachunek Sprzedającego, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 

5. Oświadczam/y, że pozostaję/my związany/ni ofertą przez okres 14 dni od dnia otwarcia 

ofert. 

6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 

niniejszej ofercie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia przedmiotowego 

postępowania przetargowego oraz zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych 

osobowych określonymi w Ogłoszeniu o przetargu publicznym. 

 

 

(miejsce) ………….., dnia ……………2022 r. ………………………………… 
 

podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do 

reprezentowania Oferenta 

 
Załączniki (jeżeli dotyczy): …………………………………………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – istotne postanowienia umowy 
 

§ 1 
 

Przedmiot umowy 
 

1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa samochód osobowy marki ………………., o 
numerze rejestracyjnym …………………, o numerze identyfikacyjnym (VIN) ……………………, 

wyprodukowany w ……………. roku. 
2. Pojazd, o którym mowa w ust. 1, stanowi własność Sprzedającego, jest wolny od wad 

prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do niego nie 
toczą się żadne postępowania, którego przedmiotem jest ten pojazd ani nie stanowi on 

również przedmiotu zabezpieczenia. 
3. Kupujący oświadcza, iż znany mu jest stan techniczny i prawny pojazdu określonego w 

 

ust. 1 oraz że z tego tytułu nie będzie rościł żadnych roszczeń do Sprzedającego. 
 

4. Kupujący dokonał sprawdzenia oznakowania pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie 
wnosząc żadnych zastrzeżeń. 

§ 2 
 

Zapłata ceny i warunki płatności 
 

1. Tytułem zapłaty ceny za samochód osobowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, Kupujący 
zapłaci Sprzedającemu kwotę ………… zł brutto (słownie ……………… zł), płatną w terminie 7 dni 

od dnia zawarcia umowy. 
2. Nabywca zapłaci cenę nabycia pojazdu określoną w ust. 1 przelewem na rachunek 
Sprzedającego prowadzony przez Bank: Powszechna Kasa Oszczędności , Bank Polski S.A o 
numerze : 97 1020 4405 0000 2402 0598 9241(PLN) 

§ 3 
 

Wydanie przedmiotu umowy 
 

1. Wydanie samochodu, o którym mowa w § 1 ust. 1, nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu  
przez Kupującego ceny nabycia pojazdu Sprzedającemu. 

2. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny 

 nabycia pojazdu. 

3.    Miejscem wydania przedmiotowego samochodu będzie siedziba Sprzedającego 
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy , Adres: 39-200 Dębica ul.  

Rzeszowska 78  . Wraz z pojazdem Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie 
posiadane przez niego dokumenty dotyczące pojazdu w tym Kartę pojazdu, instrukcję 

obsługi, książkę serwisową, dowód rejestracyjny. 
4. Wydanie pojazdu wraz z dokumentami nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - 
odbiorczego podpisanego przez Kupującego i Sprzedającego. Z chwilą podpisania protokołu 
rzeczonego na Kupującego przechodzą wszelkie prawa i obowiązki związane z przedmiotem 
umowy. 

5. Wydanie pojazdu nastąpi w dniu roboczym. 

       
 

mailto:zamowienia.publiczne@brpo.gov.pl
mailto:zamowienia.publiczne@brpo.gov.pl
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                                                                                § 4 
                                                                                                                       Dane osobowe 
 

1. Strony w celu realizacji czynności objętych umową udostępniają dane osobowe 
pracowników w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji umowy, w tym: imię i 
nazwisko, stanowisko, adres email, nr telefonu. 
2. Strony zobowiązują się do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązku 
informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.), dalej jako 

RODO. 
3. Strony zobowiązują się, przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia 

poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 
adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem 

danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO. 
§ 5 

 

Postanowienia końcowe 
 

1. Strony wyznaczają następujące osoby uprawnione do kontaktów w związku z realizacją 

niniejszej Umowy: 
a)  po stronie Sprzedającego: ..............................................,   tel.: ....... ,   e-mail: ................. 

 

b)  po stronie Nabywcy:..................................................., tel.: ......... ,   e-mail:.................. 
 

2. Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy obciążają Kupującego. 
   
 

3 .   Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji umowy podlegają rozpoznaniu przez 
sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. 

2. Za dzień roboczy Strony uważają każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem 
niedziel, sobót, świąt i dni wolnych ustawowo. 

3. Prawem właściwym dla oceny umowy jest prawo polskie. 
 

4. Nabywca nie może dokonać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub 
obowiązków wynikających z umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego udzielonej 

na piśmie pod rygorem nieważności. 
5. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia umowy staną się nieważne lub 

 bezskuteczne, pozostałe postanowienia umowy pozostają w mocy i są wiążące we    
wzajemnych stosunkach Stron. W przypadku nieważności lub bezskuteczności jednego 
lub  więcej postanowień umowy, Strony zobowiązują się zgodnie dążyć do ustalenia takiej 
treści umowy, która będzie optymalnie odpowiadała zgodnym intencjom Stron, celowi i  
przeznaczeniu umowy oraz zaistniałym okolicznościom. 

6. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

7. W zakresie nieuregulowanym mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
 

r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.). 
 

8. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla        
Sprzedającego i jeden dla Nabywcy. 
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