
Uniwersytet Warszawski 

00-927 Warszawa 

Krakowskie Przedmieście 26/28 
 

Warszawa, ..........................20...... r. 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI 

 
 

Niniejszym stwierdzamy, że zakupione przez nas od pani/pana 

 
..........................................................................................................................., zamieszkałej/go 

imię i nazwisko sprzedającego 

 
 

..................................................................................................................., następujące pozycje 
adres 

TYTUŁYŚ 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

za sumę ...................... zł. są niezbędne do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz do 

prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

 

Niniejszym informujemy, że nasza biblioteka nie posiada innej możliwości zakupienia 

ww. pozycji. 

Podpisy Komisji: 

 

 

 

 

 

 
Zał. Rachunek dla biblioteki 

 

 

 

 
........................................ 

 

 

 

 
........................................ 

 

 

 

 
........................................ 

   

 



................................................................... 
Imię i nazwisko 

 
 

................................................................... 
Miejsce zatrudnienia 

 

 

Warszawa, ........................... 20...... 

 

 

RACHUNEK 
 

Dla Biblioteki .................................................................. 
Katedry/Zakładu 

 
 

za następującą pozycję stanowiącą moją własność: 

TYTUŁY: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

za sumę ......................- zł. 

 

Oświadczam, że ksiąg handlowych nie prowadzę. 

 
 

Proszę o wpłacenie powyższej kwoty na moje konto nr 
 

……………………………………………………………………………..…………… 



UMOWA SPRZEDAŻY 

zawarta w dniu ……………………………………….. 

 

SPRZEDAWCA KUPUJĄCY 

 

Imię i nazwisko 

 

 

Adres 

UNIWERSYTET WARSZAWSKI 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 

00-927 Warszawa 

NIP 525-001-12-66 

 

 

Kupujący reprezentowany przez: dr hab. Józefa Pawłowskiego, Prodziekana – na podstawie 

pełnomocnictwa Rektora UW nr BP-015-0-343/2020 z 01-09-2020 

 

 

§ 1 

Sprzedawca zbywa, a Kupujący nabywa książki (tytuł, ilość sztuk, cena jednostkowa): 

 

1.                                                      . 

2.                                                      . 

3.                                                      . 

 

 

§ 2 

Sprzedawca oświadcza, że egzemplarze książek stanowiące przedmiot niniejszej umowy 

stanowią jego wyłączną własność, nie są przedmiotem zastawu, nie są obciążone prawami 

osób trzecich, oraz że nie toczy się obecnie żadne postępowanie, którego przedmiotem byłyby 

egzemplarze tych książek. 

 

 

§ 3 

Strony ustalają cenę sprzedaży książek, będących przedmiotem umowy na łączną kwotę 

.................................. zł. Płatność nastąpi przelewem na konto. Wydanie egzemplarzy książek 

stanowiących przedmiot umowy ustala się na dzień jej podpisania. 

 

 

§ 4 

Zgodnie z art. 9 ust. 6 ustawy z dn. 9 września 2000 r. ustawy o podatku od czynności cywilno- 

prawnych (Dz. U. Nr 86 z 2000 r. poz. 959), czynność jest zwolniona z podatku (nie przekracza 

1 000,00 PLN). 

§ 5 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. Umowę zawarto w trybie art.  2 ust. 1 p.1  ustawy z dnia  11 września 2019 r. - 



Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2021r. poz. 1129). 

 

§ 6 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie 

spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygały właściwe sądy. 

 

 

§ 7 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

Sprzedawca Kupujący 

 

 

........................................ ........................................ 

MM.Domanska
Nowy stempel
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