WARUNKI KONKURSU OFERT
NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI WCHODZĄCYCH
W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI
TOMASZA SOBICHA PROWADZĄCĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPOARCZĄ
POD NAZWĄ VDS TOMASZ SOBICH W LUBARTOWIE
1. Niniejsze warunki konkursu ofert dotyczą sprzedaży zespołów ruchomości
wchodzących w skład masy upadłości Tomasza Sobicha prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwą VDS Tomasz Sobich w Lubartowie dokonywanej w toku
postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku w/w firmy,
prowadzonego

w

Sądzie

Rejonowym

Lublin

–

Wschód

w

Lublinie

z siedzibą w Świdniku, pod sygn. akt IX GUp 59/18.
2. Postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2019 r.

Sędzia – komisarz masy upadłości

Tomasza Sobicha prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą VDS Tomasz
Sobich w Lubartowie zezwolił syndykowi na sprzedaż z wolnej ręki, w trybie wyboru
najkorzystniejszej oferty, ruchomości objętych niniejszym konkursem ofert.
Przedmiotowe postanowienie dostępne jest do wglądu w kancelarii syndyka
w Lublinie, przy ul. Pogodnej 36/11.
3. Wykaz

ruchomości oferowanych do sprzedaży wraz z cenami wywoławczymi,

dostępny jest w kancelarii syndyka, w Lublinie, przy ul.Pogodnej 36/11, lub w postaci
elektronicznej (mailem zwrotnym), po przesłaniu przez osoby zainteresowane
zakupem

zapytania

na

adres:

przemyslaw.skipor@inlex.pl

lub

jacek.siewielec@inlex.pl.
4. Ruchomości oferowane do sprzedaży

można oglądać

w Lublinie przy

ul.Smoluchowskiego 1 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu oględzin
(tel. kontaktowy 600 418 844, 81 479 45 53).
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest złożenie w zamkniętej kopercie
pisemnej, podpisanej zgodnie z zasadami reprezentacji, oferty na zakup ruchomości
zawierającej dane oferenta, telefon kontaktowy oraz propopnowaną cenę zakupu nie
niższą od ceny oszacowania każdej z ruchomości. W treści oferty winno znaleźć się
oświdczenie oferenta o tym, iż znany jest mu stan techniczny będących przedmiotem
konkursu ruchomości oraz warunki na jakich odbywa się konkurs ofert.

6. Oferty należy składać w kancelarii syndyka, ul. Pogodna 36 lok. 11 w Lublinie
w terminie do dnia 21 maja 2019 r. (decyduje data wpływu oferty do kancelarii
syndyka).
7. Preferowane będą oferty na zakup wszystkich ruchomości lub zakup poszczególnych
zespołów ruchomości.
8. Poprzez złożenie oferty na zakup ruchomości, oferent potwierdza, iż zapoznał się
ze stanem technicznym ruchomości oraz warunkami konkursu ofert oraz że je
akceptuje.
9. Ogłoszenie prasowe z ofertą sprzedaży ruchomości ukaże się w dzienniku „Gazeta
Wyborcza” w dniu 9 maja 2019 r.
10. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w kancelarii syndyka w Lublinie, przy
ul. Pogodnej 36 lok. 11, w dniu 22 maja 2019 r., o godzinie 12.00.
11. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży ruchomości z podmiotem, który wygrał
konkurs ofert, jest wpłata na konto masy upadłości całości ceny (tj. przed dniem
zawarcia umowy sprzedaży). Kupujący zobowiązany jest do poniesienia wszelkich
kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
12. Dodatkowe informacje na temat konkursu ofert i oferowanych do sprzedaży
ruchomości dostępne są pod nr. tel. 81 479-45-53, 600 418 844.

