
 

UMOWA SPRZEDAŻY Nr ZP/B/09/2021 

 

Zawarta w Rawie Mazowieckiej w dniu ……………......... roku pomiędzy: 

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Katowickiej 20, 96-200 Rawa Mazowiecka, 

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296935, 

NIP 8351567630, Regon 100441327, reprezentowaną przez:  

…………………….. – ……………………..  

a 

……………………..z siedzibą w ……………………………przy …………………., NIP 

…………………., Regon …………………….., reprezentowanym przez: 

 

……………. – ……………………………….  

zwanym dalej "WYKONAWCĄ" 

 

§ 1 

1.Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem używanego pojazdu elektrycznego SEGWAY 

Mini; Numer seryjny: N3MPB1552T0028; Rok produkcji: 2016 zwanym dalej ”SEGWAY”. 

2.Zamawiający oświadcza, że opisany w ust.1 powyżej pojazd wolny jest od jakichkolwiek wad 

prawnych i obciążeń na rzecz osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania 

bądź zabezpieczenia.  

 

§ 2 

1.Zamawiający sprzedaje, a Wykonawca kupuje pojazd opisany w § 1za cenę (Cena): 

razem netto ....................................... zł 

słownie: ................................................................................................................................. 

VAT ................................................. zł 

Słownie:................................................................................................................................. 

razem brutto.......................................zł 

Słownie:.................................................................................................................................. 

2.Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Ceny w terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej 

Umowy na rachunek bankowy Zamawiającego w Santander Banku Polska S.A. numer konta 

04 1500 1689 1216 8007 2937 0000.  

3.Datą przeniesienia własności pojazdu na Wykonawcę jest dzień uznania rachunku 

bankowego Zamawiającego kwotą Ceny. 

 

§ 3 

1.Wydanie pojazdu Wykonawcy nastąpi w godzinach 07.00-15.00 następnego dnia roboczego 

po dniu uznania rachunku bankowego Zamawiającego kwotą Ceny. Miejscem wydania pojazdu 

SEGWAY jest Kryta Pływalnia ZGO AQUARIUM, ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa 

Mazowiecka, gmina Rawa Mazowiecka.  

2.Wszelkie koszty związane z odbiorem pojazdu ponosi Wykonawca. 

3. Zamawiający wraz z pojazdem elektrycznym SEGWAY wyda Wykonawcy:  

-przewód zasilający do ładowania pojazdu; 

-..................................................................................................................................................... 



§ 4 

Wykonawca oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym SEGWAY i nie 

zgłasza do niej zastrzeżeń. Wykonawca oświadcza nadto, iż nabywa pojazd SEGWAY w stanie 

technicznym w jakim aktualnie się on znajduje i z tego tytułu nie będzie zgłaszał w przyszłości 

żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Strony zgodnie oświadczają, iż wyłączają 

odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne pojazdu SEGWAY. 

 

§ 5 

Wszelkie koszty związane z niniejszą Umową ponosi Wykonawca. 

 

§ 6 

1.W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

2.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

4.Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia ..................... r.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna dla kontrahentów 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 

2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy: 

1. Szanowny/a Panie/Pani, Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  ZGO 

AQUARIUM Sp. z o.o. ul. Katowicka 20 96-200 Rawa Mazowiecka,  NIP: 8351567630 

REGON: 100441327 KRS: 0000296935, zwany dalej: „Administratorem”. 

2. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ZGO AQUARIUM Sp. 

z o.o. ul. Katowicka 20 96-200 Rawa Mazowiecka,  lub telefonując pod numer: AQUARIUM 

CENTRUM FIT: +48 46- 815-40-55  lub Zakład ZGO PUKININ: + 48 46 - 814-24-24. 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej 

realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia 

roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią. 

4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją 

powyższych celów. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmiotów 

upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 

5. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i realizacji 

umowy. Brak podania danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia umowy. 

6. Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania 

Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. brakiem możliwości wystawienia 

faktury czy imiennego rachunku na Pani/Pana rzecz. 

7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia 

działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego 

jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest 

niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora -  do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). 

8. W razie dobrowolnie wyrażonej zgody na otrzymywanie od Nas informacji o ofertach lub 

usługach podstawą prawną takiego przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, który 

pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli  osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu. 

9. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek 

przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, 

a także podmioty świadczące na rzecz  Administratora usługi księgowe, prawne. 

10. Pana/Pani dane osobowe będą przez przetwarzane przez cały czas związania stron umową, 

a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń 

wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego. 

11. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych.  

12. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 



przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, z zastrzeżeniem że nie dotyczy to 

przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na 

podstawie przepisów prawa. 

13. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora 

przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

14. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec 

Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*. 

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, 

które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych 

osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej 

osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, 

wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

 


