REGULAMIN KONKURSU OFERT NA SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI
Syndyk masy upadłości Elektro-Schubert sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Niepołomicach,
ogłasza konkurs ofert na zakup wierzytelności przysługujących masie upadłości, w kwocie nominalnej
291 463,37 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote 37/100)
plus odsetki oraz zasądzone i przyznane koszty sądowe i egzekucji.
Sprzedaż odbywa się z wolnej ręki, z określeniem ceny minimalnej w kwocie 15 687,00 zł, na warunkach
określonych niniejszym regulaminem.
Przedmiotem konkursu jest sprzedaż wierzytelności:
1. Przedsiębiorstwem HOMPOL sp. z o.o. kwota wierzytelności 7 500,00 zł, wynikająca
z rozliczeń pomiędzy spółkami ws. sprzedaży ruchomości po dniu ogłoszenia upadłości, postanowieniem
Komornika Sądowego (sygn. akt. 440/15 ) postępowanie egzekucyjne zostało umorzone ze względu na jego
bezskuteczność (dokumenty w aktach sprawy), wraz odsetkami oraz kosztami sądowymi i egzekucji.
2.
HYDROBUDOWA
Polska
S.A
w
upadłości
likwidacyjnej,
kwota
wierzytelności
69 525,75 zł, wynikająca z zatrzymanych kaucji gwarancyjnych po wykonanych przez Upadłą spółkę pracach,
kontrahent znajduje w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt. XI GUp 27/12, SR w Poznaniu) wraz odsetkami
oraz kosztami sądowymi i egzekucji.
3. BUDOSTAL 2 S.A. w upadłości likwidacyjnej , kwota wierzytelności 41 924,62 zł, wynikająca
z zatrzymanych kaucji gwarancyjnych po wykonanych przez Upadłą spółkę pracach, kontrahent znajduje się
w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt. VIII GUp 5/13/S, SR w Krakowie), wraz odsetkami oraz kosztami
sądowymi i egzekucji.
4. MIRBUD S.A., kwota wierzytelności 172 513,00 zł, wynikająca z zatrzymanych kaucji gwarancyjnych po
wykonanych przez Upadłą spółkę pracach, na podstawie umowy nr 15/76/03/10 z dnia 07.04.2010 r.,
termin wymagalności ww. wierzytelności przypada na miesiąc grudzień 2017 r., wraz odsetkami oraz
kosztami sądowymi i egzekucji.
I.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Zgłoszenie pisemnej oferty kupna wszystkich wierzytelności wraz z proponowaną ceną nabycia netto.
Cena winna być podawana kwotowo i słownie i być nie niższa niż cena minimalna.
2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta ELEKTRO-SCHUBERT NIE OTWIERAĆ”
w terminie do dnia 23.08.2017 r., w Kancelarii Syndyka ul. Kalwaryjska 67/3 30-504 Kraków lub pocztą –
listem poleconym. Decyduje data wpływu do Kancelarii.
3. Wpłacenie wadium w wysokości 10 000,00 zł w kasie spółki lub przelewem na rachunek bankowy masy
upadłości o numerze 40 1240 4432 1111 0010 5099 0501.
Wadium winno wpłynąć na konto lub być wpłacone w kasie przedsiębiorstwa w terminie do dnia
23.08.2017 r.
4. Koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.
II.

Oferta kupna winna zawierać:

1) 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,
2) Dokumenty potwierdzające upoważnienie osób podpisujących ofertę do reprezentacji podmiotu,

3) Zezwolenia i zgody – jeżeli ze względu na osobę oferenta są one prawem wymagane lub oświadczenie,
że zezwolenie lub zgoda nie jest wymagana,
4) Proponowaną cenę zakupu w złotówkach (określoną cyfrą i słownie),
5)

Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu nabycia i nie wnosi
z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,

6)

Oświadczenie oferenta, iż nie należy do kręgu osób wymienionych w treści art. 157a ust. 1 i 2 prawa
upadłościowego i naprawczego,

7)

Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu, spełnieniu i akceptacji jego warunków,

8)

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

9) Dowód wpłaty wadium
III. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 24.08.2017 roku o godz. 12.00 w siedzibie biura syndyka.
Podpisanie umowy nabycia nastąpi do 2 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia niniejszego konkursu.
1) Ogłoszenie o konkursie zostanie umieszczone przynajmniej w jednym dzienniku o zasięgu
ogólnopolskim oraz Dzienniku Polskim co najmniej dwa tygodnie przed terminem konkursu. Dopuszcza
się możliwość publikacji ogłoszenia w wersji skróconej zawierającej najistotniejsze postanowienia
regulaminu.
2) Rozpatrzone zostaną tylko ważne oferty, na wszystkie wierzytelności łącznie. Oferta złożona po
terminie lub w formie niezgodnej z wymogami regulaminu zostanie odrzucona.
3) Wyboru oferty dokona Komisja, a zatwierdzi Syndyk,
9) Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, wniesione wadium zostanie zwrócone w terminie do
14 dni od daty ostatecznego zatwierdzenia wyboru oferty, a wadium wpłacone przez oferenta którego
oferta została wybrana podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia.
9) Wadium przepada, jeśli wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży lub nie
zawrze jej w terminie określonym przez Syndyka.
Syndyk ma prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny na każdym
jego etapie.
Szczegółowa informacja dot. wierzytelności 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.
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