Załącznik nr 3
Wzór
Umowa kupna – sprzedaży drewna
MBG/…./21
z dnia …………………………….. zawarta w Białymstoku pomiędzy:
Muzeum Podlaskim w Białymstoku, mającym swoją siedzibę w Białymstoku, 15-426
Białystok, Rynek Kościuszki 10, NIP: 542-10-06-132, REGON: 000276328 wpisanym do
rejestru instytucji kultury Województwa Podlaskiego pod numerem 3
zwanym dalej „Sprzedającym", reprezentowanym przez:
Dyrektora Muzeum – dr. Waldemara Franciszka Wilczewskiego
a
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości),
ul. ………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ………………..,
REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez
..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa,
stanowiącego załącznik do umowy2,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
Panią/Panem …………, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z
siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), –
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej
„Kupującym”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie
pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3,
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,
o następującej treści:
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż drewna opałowego mieszanego (klon,
olcha, grab, jesion)/złomów i wywrotów⁴ z terenu parku w Choroszczy ul. Pałacowa.
§2
1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy za towar określony w § 1 cenę
……………………:
2. Kupujący zobowiązuje się odebrać drewno opałowe mieszane (klon, olcha, grab,
jesion)/ złomy i wywroty⁴ na własny koszt.

1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.
4 wybrać odpowiednią opcję

3. Zapłata, ustalonej zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 ceny, nastąpi w ciągu 7 dni od
daty otrzymania przez Kupującego faktury.
4. Zwłoka w zapłacie upoważnia Sprzedającego do naliczenia ustawowych odsetek za
zwłokę.
§3
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§7
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony
rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory
rozstrzygane będą przez właściwy dla Sprzedającego sąd.
§8
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
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