WARUNKI KONKURSU OFERT
NA SPRZEDAŻ ZESPOŁU RUCHOMOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MASY
UPADŁOŚCI
WAMIKA PROCESSING
Sp. z o.o. w PARCZEWIE
Niniejsze warunki konkursu ofert dotyczą sprzedaży zespołu składników majątu
wchodzących w skład masy upadłości Wamika Processing

Sp. z o.o. w Parczewie,

dokonywanej w toku postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku w/w
spółki,

prowadzonego

w

Sądzie

Rejonowym

Lublin

–

Wschód

w

Lublinie

z siedzibą w Świdniku, pod sygn. akt IX GUp 87/16.
1. Postanowieniem z dnia 26 maja 2020 r. Sędzia – komisarz masy upadłości Wamika
Processing

Jagodne

Sp.

z

o.o.

w

Parczewie

zezwoliła

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.
2. 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:sylwia.dolecka@inlex.pl.
3. Wskazny konkurs ofert dotyczy zespołu ruchomości, co oznacza, iż preferowane
w nim będą jedynie ofety na zakup całego zespołu ruchomości.
4. Ruchomości oferowane do sprzedaży oglądać można w siedzibie przedsiębiorstwa
upadłego tj. w Parczewie przy ul.Polnej 73, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu
terminu oględzin (tel. kontaktowy 81 479 45 53).
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest złożenie w zamkniętej kopercie
pisemnej, podpisanej zgodnie z zasadami reprezentacji, oferty na zakup zespołu
ruchomości zawierającej dane oferenta, telefon kontaktowy oraz proponowaną cenę
zakupu nie niższą od ceny oszacowania.
6. 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.

7. Oferty należy składać w kancelarii syndyka, ul. Pogodna 36 lok. 11 w Lublinie
w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia prasowego (decyduje data wpływu
oferty do kancelarii syndyka).
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 zespołu ruchomości ukaże się w dzienniku
„Gazeta Wyborcza”.
10. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w kancelarii syndyka w Lublinie, przy
ul. Pogodnej 36 lok. 11, w kolejnym dniu roboczym przypadającym pod dniu
wyznaczonym jako termin na składanie ofert, o godzinie 12.00.
11. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na zakup zespołu ruchomości, syndyk
zastrzega możliwość przeprowadzenia uzupełniającej aukcji, w której wziąć mogą
udział podmioty, które złożyły ważne oferty na zakupi, po uprzednim wpłaceniu
wadium w wysokości 10 % minimalnej ceny sprzedaży, przy czym ceną wywoławczą
będzie najwyższa zaproponowana w złożonych ofertach cena, a kwota postąpienia
zostanie samodzielnie ustalona przez syndyka. W takim przypadku podmioty
zakwalifikowane do aukcji zostaną pisemnie poinformowane o terminie i miejscu
aukcji oraz jej warunkach.
12. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży zespołu 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.
13. Syndyk zachowuje prawo do unieważnienia lub odwołania konkursu ofert,

w każdym czasie, bez podania przyczyny.
14. Dodatkowe informacje na temat konkursu ofert i oferowanych do sprzedaży
ruchomości

dostępne

są

pod

nr.

tel.

505-355-290

i

81 479-45-53.

