
REKLAMA 005006204

• lokali mieszkalnych zlokalizowanych na nieruchomości gruntowej zabudowanej 
budynkiem wielorodzinnym we wsi Mroczkowice, gmina Mirsk, powiat lwówecki, 
województwo dolnośląskie,  budynek mieszkalny nr 8A.

• lokali mieszkalnych zlokalizowanych na nieruchomości gruntowej zabudowanej 
budynkiem wielorodzinnym  w Jeleniej Górze, ul. Malinnik nr 2A. 

Cena oszacowania za 1 m2 lokalu mieszkalnego już od 2675,00 zł/m2.
• Miejsca parkingowe w wielostanowiskowym garażu podziemnym  zlokalizowanym 
na nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem wielorodzinnym w Jeleniej 
Górze, ul. Malinnik nr 2A.
Cena minimalna  za 1 miejsce parkingowego wynosi 17.576,00 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
• Złożenie oferty przetargowej, w zapieczętowanej kopercie z napisem „Przetarg 
lokale mieszkalne Nie otwierać oferta”, w Kancelarii Syndyka w Jeleniej Górze, ul. 
Klonowica 2 lokal 5b, osobiście lub przesyłką z zastrzeżeniem, iż datą dostarczenia 
oferty  jest data złożenia oferty przez listonosza lub kuriera w miejscu składania 

ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.03.2015 r. do godz. 15.00. Oferty 
złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
• Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10% ceny minimalnej przedmiotu sprze-
daży na konto 77 2490 0005 0000 4520 8689 8993 w AliorBank w tytule z dopi-
skiem „Wadium Przetarg lokale mieszkalne”.
Oferta powinna zawierać:
• Datę sporządzenia oferty
• Imię, nazwisko, adres korespondencyjny oferenta wraz z numerem kontaktowym 
• Zaoferowaną cenę nabycia, z podaniem sposobu i terminu jej zapłaty
• Dowód wpłaty wadium
• Oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich kosztów związanych 
z zawarciem umowy sprzedaży
• Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i przyjęciu go bez za-
strzeżeń
• Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu 
sprzedaży.
Rozpoznanie ofert
• Rozpoznanie ofert nastąpi do dnia 31.03.2015 r.
• Oferent, którego oferta została wybrana przez Syndyka, ma obowiązek zawrzeć 
umowę w formie aktu notarialnego w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od 
dnia zatwierdzenia wyboru oferenta.
• Oferent pokrywa koszty zawarcia umowy sprzedaży.
• Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia przed zawarciem właściwej 
umowy sprzedaży.
• Przedmiot umowy zostanie wydany kupującemu niezwłocznie po zapłacie ceny 
oraz zawarciu właściwej umowy sprzedaży.
• Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczo-
ne na poczet ceny nabycia.
• Wadium pozostałych oferentów zostanie zwrócone niezwłocznie przelewem 
zwrotnym na rachunek bankowy oferenta.
• Wadium przepada na rzecz masy upadłości w przypadku, jeżeli oferent nie do-
kona wpłaty pozostałej należności w terminie umożliwiającym zawarcie właściwej 
umowy sprzedaży lub uchyli się od zawarcia umowy w określonym terminie.
• Organizator przetargu może kontynuować postępowanie przetargowe poprzez au-
kcję, odstąpić od przetargu lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny.
 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży udziela syndyk. 
Kontakt: Kancelaria Syndyka, Jelenia Góra, ul. Klonowica 2 lok. 5b, 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, 
e-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl, telefon 75 64 82 802.
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Klatka schodowa nr 1   

7 2 piętro z antresolą 117,38    2675,00 313 991,50
Klatka schodowa nr 2  

16 2 piętro z antresolą 107,60    3007,00 323 553,20
17 2 piętro z antresolą  72,00    3007,00 216 504,00

Klatka schodowa nr 3   

25 2 piętro z antresolą 115,13 2675,00 307 972,75
26 2 piętro z antresolą 72,48 3007,00 217 947,36
27 2 piętro z antresolą 102,96 3007,00 309 600,72

Klatka schodowa nr 4   

36 2 piętro z antresolą 105,84 3007,00 318 260,88

Obwieszczenie 
Syndyk masy upadłości „Izery” Sp. z o.o. z siedzibą w Mirsku ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż:


