KONKURS OFERT
Syndyk masy upadłości NAD STAWKIEM sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Tarnowie ogłasza konkurs
ofert na zakup udziałów w spółce NAD STAWKIEM INVEST sp. z o.o. s.k. w Tarnowie
Sprzedaż odbywa się z wolnej ręki, z określeniem ceny minimalnej w wysokości 30 000,00 zł (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych 00/100) netto, na warunkach określonych niniejszym regulaminem.
Według wyceny biegłego rzeczoznawcy (do wglądu w siedzibie Biura Syndyka, w Krakowie ul. Kalwaryjska
67/3) sporządzonej w dniu 27 czerwca 2016 r. wartość rynkowa udziałów (ok. 99%) w spółce wynosi
292 916,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset szesnaście 00/100) netto.
Sprzedawane wartości niematerialne i prawne odpowiadają 5% ogółu praw i obowiązków jakie Nad
Stawkiem sp. z o.o posiada w Nad Stawkiem Invest Sp. z o.o. s.k. w Tarnowie.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w przewidzianej w innych przepisach wysokości, na
dzień podpisania umowy sprzedaży. Na chwilę obecną transakcja zbycia udziałów jest zwolniona z VAT.
I.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia (podaną kwotowo i słownie) należy składać
w terminie do dnia 25.07.2017 r. (włącznie), w siedzibie biura syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3
(30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym. Decyduje data wpływu do biura syndyka.

II.
1)

2)

Oferta kupna winna zawierać:
dane oferenta: imię i nazwisko, firmę, adres miejsca zamieszkania lub siedziby firmy wraz
z aktualnymi dokumentami rejestracyjnymi podmiotu gospodarczego w przypadku przedsiębiorców;
seria i numer dowodu osobistego,
proponowaną cenę zakupu w złotówkach (określoną cyfrą i słownie),

3)

oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu nabycia oraz
warunkami konkursu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,

4)

zobowiązanie do pokrycia wszystkich kosztów i opłat związanych ze sporządzeniem umowy nabycia.

III.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 26. 07.2017 roku (włącznie). Podpisanie umowy
nabycia nastąpi do 2 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia niniejszego konkursu.
Rozpatrzone zostaną tylko ważne oferty.
W przypadku, gdy co najmniej dwie oferty będą spełniały wymogi formalne przeprowadzone zostaną
dodatkowe negocjacje z oferentami.
Syndyk ma prawo unieważnienia lub odstąpienia od niniejszego konkursu bez podania przyczyny na każdym
jego etapie.
Szczegółowa informacja dot. sprzedawanych udziałów dostępna jest na stronie www.syndyk.malopolska.pl,
pod numerem tel. 12 262 91 26 oraz w biurze syndyka przy ul Kalwaryjskiej 67/3 w Krakowie.
Aktualizacja: 07.2017

