Regulamin sprzedaży z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości
„METAL-CYNK” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chojnowie
§1
Działając na podstawie prawa upadłościowego i naprawczego oraz zezwolenia Sądu, Syndyk
masy upadłości „METAL-CYNK” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej przeprowadzi
sprzedaż ruchomości wchodzących w skład majątku masy upadłości w przetargu ofertowym,
za najwyższą oferowaną cenę.
§2
Sprzedaż składników majątku masy upadłości zostanie przeprowadzona po wcześniejszym
zamieszczeniu ogłoszenia w dzienniku o zasięgu lokalnym, które poda do publicznej
wiadomości zaproszenie do składania ofert pisemnych, na warunkach określonych w
niniejszym regulaminie.
§2
Ruchomości objęte przetargiem można oglądać w 59-225 Chojnowie, przy ul. Kolejowej 25,
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Syndykiem masy upadłości w biurze
Syndyka:
Kancelaria Radcy Prawnego mgr Jerzy Ciesiul
ul. Andersa 14/2A, 59-220 Legnica
tel. 76/ 852 30 53, fax. 76/ 852 30 77
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 16.00,
gdzie można również zapoznać się z wyceną poszczególnych ruchomości.
§3
Pisemne oferty powinny zawierać co najmniej:
- dane adresowe i telefon kontaktowy składającego ofertę,
- oznaczenie ruchomości,
- oferowaną cenę nabycia i sposób oraz warunki jej uiszczenia,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z niniejszym regulaminem sprzedaży.
§4
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem „OFERTA –METAL-CYNK”
osobiście w biurze syndyka w godzinach od 09.00 do 16.00 lub przesyłając pocztą na adres
biura Syndyka:
Kancelaria Radcy Prawnego mgr Jerzy Ciesiul
ul. Andersa 14/2A, 59-220 Legnica
w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie.
§5
Syndyk dokona protokolarnego otwarcia ofert w biurze syndyka w 15 dniu po dacie ukazania
się ogłoszenia. Dopuszcza się obecność oferentów podczas otwarcia ofert.
§6
1. Syndyk wybiera najbardziej korzystną z ofert bądź ustala, że żadna z ofert nie została
przyjęta.
2. Przy wyborze oferty Syndyk kieruje się wysokością zaoferowanej ceny i warunkami jej
płatności.

3. Z przeprowadzonych czynności Syndyk sporządza protokół, podając w nim rozstrzygnięcie
przetargu.
4. Syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, prawo uznania bez podawania
przyczyny, że przetarg nie został rozstrzygnięty oraz prawo unieważnienia całego przetargu
lub jego części bez podawania przyczyn.
§7
W przypadku równorzędności ofert, gdy zaoferowane ceny różnią się swą wysokością od
siebie nie mniej niż 10% od najwyższej zaoferowanej ceny, Syndyk organizuje dodatkową
ustną licytację, bezpośrednio po dokonaniu otwarcia ofert w przypadku obecności
zainteresowanych oferentów lub ustalając inny termin, o którym zostaną powiadomieni
wyłonieni oferenci.
§8
Syndyk niezwłocznie zawiadamia oferenta o wyborze jego oferty i warunkach dokonania
sprzedaży oraz o terminie zawarcia umowy sprzedaży.
§9
1. Zwycięzca przetargu winien uiścić pełną cenę za nabywany składnik majątku najpóźniej w
dniu zawarcia umowy sprzedaży, od czego będzie uzależnione wydanie mu tego składnika .
W przypadku uchybienia temu terminowi ruchomości zostaną sprzedane w trybie opisanym
w ustępie poniżej.
2. W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy, Syndyk zaproponuje
sprzedaż oferentowi, którego oferta została przyjęta i zakwalifikowana jako druga po
ofercie dotychczasowego zwycięzcy przetargu.
§ 10
W przypadku braku ofert Syndyk może przeprowadzić kolejny przetarg na nowych
warunkach sprzedaży.
§ 11
1. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży na nabywcę przechodzą:
a) pożytki, jakie przynosi przedmiot sprzedaży,
b) obowiązki w zakresie podatków i ubezpieczeń związanych z przedmiotem sprzedaży.
2. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego z tytułu rękojmi za wady lub
braki sprzedawanych ruchomości. Kupującemu nie przysługuje prawo zwrotu zakupionych
ruchomości.
3. Ruchomości będą odbierane na koszt kupującego, koszty transportu ponosi kupujący.
4. Wszelkie inne koszty sprzedaży i odbioru ruchomości ponosi kupujący.

