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Obwieszczenie
Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego „IZERY” Sp. z o.o. 

z siedzibą w Mirsku ogłasza pisemny nieograniczony przetarg 
na sprzedaż składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa upadłego.

I. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Złożenie oferty przetargowej, w zapieczętowanej kopercie z napisem „Przetarg IZERY– Nie otwierać oferta” w Kancelarii Syn-
dyka w Jeleniej Górze, ul. Klonowica 2 lok 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 12.06.2014 do godz. 
15.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Wpłata wadium w wysokości 10% ceny oszacowania na konto 77 2490 0005 0000 4520 8689 8993
II. Oferta powinna zawierać:
1. Datę sporządzenia oferty.
2. Imię i nazwisko oferenta (nazwę firmy), status prawny, adres (siedzibę) wraz z numerem kontaktowym.
3. Zaoferowaną cenę nabycia, z podaniem sposobu i terminu jej zapłaty.
4. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń.
5. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży
6. Dowód wpłaty wadium.
III. Rozpoznanie ofert
1. Rozpoznanie ofert nastąpi do dnia 13.06.2014 r.
2. Oferent, którego oferta została wybrana, ma obowiązek zawrzeć umowę sprzedaży w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
3. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia przed zawarciem właściwej umowy sprzedaży.
4. Przedmiot umowy zostanie wydany kupującemu niezwłocznie po zapłacie ceny.
5. Organizator przetargu może odstąpić od przetargu lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny.

III. Wyposażenie biur i sklepów, według zestawienia

II. Maszyny i urządzenia, w postaci:

I. Środki transportowe w postaci:
Lp. Nazwa Cena oszacowania

1 Samochód ciężarowy LUBLIN. Rok prod. - 2004 r. Dop. masa całkowita 2900 kg, dop. ładowność 840 kg, poj. silnika - 2417 cm³, 
moc 66 KM. Liczba miejsc - 9 3 750,00 zł

2 Samochód osobowy FIAT MAREA 96-02 1,6 SX. Rok prod. 1997 r., dop. masa całkowita - 1730 kg, dop. ładowność - 550 kg, poj. 
silnika - 1581 cm³, moc - 76 KM 1 500,00 zł

Lp. Nazwa J.m. Ilość Cena w zł
1 KONTENER SOCJALNY SZT. 1 1 500,00 
2 KONTENER SOCJALNY SZT. 3 375,00 szt. 


