Regulamin postepowania
w przedmiocie wyboru najkorzystniejszej oferty
na sprzedaz ruchomosci masy upadlosci
Grupy Sadowniczej "OWOC SANDOMIERSKI"Sp. z 0.0.
w upadlosci z siedziba w BUczy
z dnia 01 wrzesnia 2019r.

I.

Przedmiotem sprzedazy

sa ruchomosci wymienione w zalaczniku do
niniejszego .Regulaminu, stanowiacym jego integralna czesc.
II. Sprzedaz przedmiotów okreslonych w pkt I nastapi za cene nie nizsza od ceny
wywolania, okreslonej w zalaczniku, o którym mowa w pkt I.
III. Wadium, które wynosi 10% ceny netto wywolania, nalezy wplacic na
rachunek masy upadlosci prowadzony w Credit Agricole Bank Polska S.A. Nr 23
1940 10763186870300000000.
IV. Oferty nabycia ruchomosci, o których mowa w pkt. I nalezy skladac w
zapieczetowanej, nieprzezroczystej kopercie z adnotacja "OFERTA-OWOC
SANDOMIERSKI-TRANSPORT", w Kancelarii Syndyka w Lublinie, przy ul.1-go
Maja 4c, 20-410 Lublin, do dnia 20 wrzesnia 2019r., do godz. 12.00.
V. Wymogi formalne oferty:
1. dokladne wskazanie imienia i nazwiska badz nazwy, siedziby oraz statusu
prawnego oferenta, adresów do doreczenia korespondencji (w przypadku
przedsiebiorców wypis z wlasciwych rejestrów);
2. wskazanie ruchomosci, której oferta dotyczy oraz oferowana cene zakupu
netto, przy czym nie moze byc to cena nizsza od wartosci okreslonej w pkt. /I
niniejszego regulaminu;
3. wskazanie termin i sposób zaplaty;
4. potwierdzenie dokonania wplaty wadium;
5. dane osób upowaznionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi
pelnomocnictwami i dokumentacja, wykazujacymi legitymacje wskazanych osób
do reprezentacji oferenta (odpisy z Krajowego Rejestru Sadowego lub innych
wlasciwych rejestrów);
6. dokladny adres siedziby oferenta, numer telefonu kontaktowego, a takze
numer rachunku bankowego, na który nalezy zwrócic wadium w przypadku
nieprzyjecia danej oferty;
7. oswiadczenie o zapoznaniu sie ze stanem prawnym, faktycznym i
technicznym przedmiotu sprzedazy oraz nie zglaszaniu zastrzezen do tego
stanu;
8. zobowiazanie do pokrycia kosztów oplat zwiazanych z zawarciem umowy
sprzedazy;
9. pisemne oswiadczenie o zapoznaniu sie z niniejszym regulaminem i
przyjeciem okreslonych w nim warunków;
10. oferta powinna byc zlozona w nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie;
11. jezeli oferta zawiera wiecej niz jedna karte, wszystkie karty powinny byc
ponumerowane i zespolone w sposób uniemozliwiajacy ich zdekompletowanie;
12. oferta powinna byc sporzadzona czytelnym pismem w jezyku polskim i
podpisana przez oferenta lub osobe przez niego upowazniona;

13. ewentualne poprawki naniesione na ofercie powinny byc czytelne,
zrozumiale i parafowane przez osobe podpisujaca oferte;
VI. Wyboru ofert dokonuje syndyk.
VII. Syndykowi zastrzega sie prawo do swobodnego wyboru oferty,
uniewaznienia przetargu w caloscllub czesci bez podania przyczyny oraz prawo
przeprowadzenia licytacji wsród oferentów w celu uzyskania najkorzystniejszego
dla masy upadlosci rozstrzygniecia.
VIII. Rozpoznanie ofert nastapi w terminie nie dluzszym niz jeden miesiac od
uplywu terminu do skladania ofert;
IX. Warunkiem przyjecia oferty jest uiszczenie stosQwnegowadium, okreslonego
w pkt III Regulaminu.
X. Syndyk ma prawo prowadzenia negocjacji w zakresie warunków platnosci.
XI. Syndyk dokona sprzedazy po zaplaceniu calej ceny, w terminie jednego
miesiaca liczac od daty wyboru oferty. Jezeli z winy oferenta nie dojdzie do
zawarcia umowy w tym terminie wadium przechodzi na rzecz masy upadlosci.
XII. Wadium wplacone przez oferenta, którego oferta zostala przyjeta ulega
zarachowaniu na poczet ceny sprzedazy. Wadium zlozone przez oferenta,
którego oferta nie zostala przyjeta podlega zwrotowi w wartosci nominalnej.
XIII. Na kupujacym ciazy obowiazek poniesienia wszelkich oplat i kosztów
zwiazanych z zawarciem umowy sprzedazy.
XIV. Sprzedaz dokonana w postepowaniu ma skutki sprzedazy egzekucyjnej.
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