Ćwiczenia z prawa cywilnego umowa przedwstępna  

KAZUS UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY SAMOCHODU 

Proszę dokonać, jako radca prawny, do którego zwrócił się Kupujący, oceny umowy przedwstępnej sprzedaży samochodu przygotowanej przez Sprzedającego przy uwzględnieniu interesu mocodawcy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA
SPRZEDAŻY SAMOCHODU

zawarta dnia ............... w Krakowie, pomiędzy:
Pawłem Kowalskim, prowadzący działalność gospodarczą Sprzedaż Samochodów w Gdańsku, ul. Konopnickiej 5, zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym,
Martą Kolczyńską i Ireną Banaś, prowadzącymi działalność gospodarczą Szycie Maseczek sc z siedzibą w Krakowie przy ul. Wąskiej 34
reprezentowaną przez ………………………, zwaną w dalszej części umowy Kupującym.

§ 1
OŚWIADCZENIA STRON

1.	Sprzedający oświadcza, iż jest właścicielem samochodu osobowego Marki Fiat Panda, rocznik 2015, numer rejestracyjny 1234, numer podwozia 2345678YZA 23 (faktura VAT wykazująca prawo własności Sprzedającego w stosunku do samochodu stanowi załącznik nr 1 do umowy).
2.	Sprzedający oświadcza, że określony w § 1 ust. 1 samochód jest w bardzo dobrym stanie, że został on kupiony w dniu ............... jako samochód fabrycznie nowy i do tej pory nie zostały w nim stwierdzone jakiekolwiek wady fizyczne.
3.	Sprzedający oświadcza ponadto, iż samochód określony w § 1 ust. 1 jest wolny od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, oraz wszelkich innych wad prawnych, a także, że nie toczy się żadne postępowanie jego dotyczące i, że określona w § 1 ust. 1 samochód nie jest przedmiotem jakiegokolwiek zobowiązania, a przede wszystkim przedmiotem umowy przenoszącej jej własność, czy zobowiązującej do jej przeniesienia.       
4.	Kupujący oświadcza, że określony w § 1 ust. 1 samochód widział i, że nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego oraz wyglądu, koloru i wyposażenia.

§ 2
PRZEDMIOT UMOWY

Sprzedający zobowiązuje się określony w § 1 ust. 1 samochód sprzedać za cenę 30.000 zł, a Kupujący zobowiązuje się tenże samochód za cenę 30.000 zł kupić.
2.	Zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi w terminie wskazanym przez Kupującego nie później niż w przeciągu 3 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy, w tym też dniu samochód określony w § 1 ust. 1 zostanie Kupującemu wydany.

§ 3
ZAPŁATA CENY

Zapłata określonej w § 2 ust. 1 ceny nastąpi w dniu podpisania umowy przyrzeczonej, gotówką do rąk Sprzedającego.

§ 4
ZADATEK
1.	W dniu podpisania niniejszej umowy Kupujący przekazuje na rzecz Sprzedającego zadatek w kwocie 2.000 zł, którego odbiór Sprzedający kwituje.
2.	W razie podpisania umowy przyrzeczonej w umówionym terminie zadatek ulegnie zaliczeniu na poczet ceny.
3.	W razie niewykonania umowy przez Kupującego, Sprzedający jest uprawniony otrzymany zadatek w kwocie 2.000 zł zatrzymać.
4.	W razie niewykonania umowy przez Sprzedającego, Kupujący może żądać od Sprzedającego kwoty stanowiącej dwukrotność zadatku, tj. kwoty 4.000 zł.

§ 5
UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA

1.	Strony oświadczają, że wszystkie informacje zawarte w przedmiotowej umowie są prawdziwe.
2.	Sprzedający oświadcza, że nie zataił nic, z tego, co jest mu znane, w szczególności co do stanu fizycznego i prawnego określonego w § 1 ust. 1 samochodu.
3.	W razie, gdyby do czasu zawarcia umowy przyrzeczonej ujawniły się jakiekolwiek wady prawne samochodu określonego w § 1 ust. 1, Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.	Zmiany umowy pod rygorem nieważności winny nastąpić w formie pisemnej.
2.	W sprawach nieunormowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
3.	Załączniki do umowy stanowią integralną jej część.
4.	Wszystkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozpatrywał odpowiedni sąd powszechny w Gdańsku
	Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, tj. jednym dla kupującego i jednym dla sprzedającego.


KUPUJĄCY	SPRZEDAJĄCY









KAZUS UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Proszę sporządzić, jako radca prawny, do którego zwrócił się Sprzedający, umowę przedwstępną sprzedaży udziałów w spółce z ograniczona odpowiedzialnością przy uwzględnieniu interesu mocodawcy, biorąc pod uwagę, wskazane niżej założenia:

Strony umowy:

Sprzedający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Skarbek" z siedzibą w Katowicach przy ul.     Grunwaldzkiej 153

Z treści krs wynika, że:
	w skład zarządu spółdzielni wchodzą dwie osoby Krystyna Kowalewska - członek zarządu, Jerzy Sikora - członek zarządu,

w spółdzielni powołano prokurenta samoistnego Jana Kota
Na podstawie informacji uzyskanych od spółdzielni Krystyna Kowalewska pozostaje na długim urlopie spowodowanym urodzeniem dziecka 

Kupujący:  Biuro Inwestycji Kapitałowych „Progresja" SA z siedzibą w Sopocie przy ul. Chopina 10

Z informacji uzyskanych od spółki umowę będzie podpisywać jej prokurent Jan Zawiejski

Założenia do umowy

Sprzedająca jest wspólnikiem Przedsiębiorstwa Budownictwa Mieszkaniowego "Dombud" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Dębowej 38
 W spółce Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego "Dombud" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprzedający posiada sto udziałów o wartości nominalnej dwieście złotych każdy
Sprzedająca uzyskała zgodę spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego "Dombud" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na zbycie udziałów w trybie przewidzianym umową spółki
Sprzedająca ma zamiar zawrzeć umowę sprzedaży udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego "Dombud" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sprzedająca i Kupujący chcą zawrzeć umowę przedwstępną sprzedaży udziałów
Przedmiotem sprzedaży (umowy przyrzeczonej) będzie sprzedaż  wszystkich udziałów
Termin zawarcia umowy przyrzeczonej nie powinien nastąpić później niż 30 czerwca 2020r.
Cenę sprzedaży udziałów strony ustalają na łączną kwotę czterdzieści tysięcy złotych

Oczekiwania dotyczące umowy:
Wszystkie elementy podmiotowe i przedmiotowe umowy winny zostać uregulowane bezpośrednio w treści umowy, a ewentualnie powołane w umowie odrębne dokumenty lub załączniki winny zostać opisane w treści umowy w sposób pozwalający na ustalenie ich formy i istotnej treści.
W umowie należy powołać dokumenty identyfikujące strony umowy i wykazujące należyte umocowanie osób reprezentujących  strony przy zawieraniu umowy.
Umowa winna uwzględniać przyjęte samodzielnie brakujące lub dodatkowe informacje i elementy, przy czym nie mogą one pozostawać w sprzeczności z elementami stanu faktycznego wskazanymi wyraźnie w treści powyższych założeń.
Umowa może zawierać postanowienia regulujące kwestie nie objęte wskazanymi wyżej założeniami, przy czym ich wprowadzenie do treści umowy nie może w jakikolwiek sposób uchybiać sprecyzowanym wyżej założeniom.
W miejscu przeznaczonym na złożenie podpisów niezbędnych do zawarcia umowy należy wpisać słowo „podpis” ze wskazaniem osoby składającej podpis.

 

