
REKLAMA 004602430

Obwieszczenie 

Syndyk masy upadłości w prowadzonym postępowaniu upadłościowym w trybie likwidacyjnym wobec dłużników Piotra Majeckiego 
oraz Dariusza Majeckiego ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż:

1. Praw majątkowych w postaci 50 (pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych  
w BETON BRUK Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie, wpisanej do Rejestru  
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 408603.

Kontakt telefoniczny: Kancelaria Syndyka tel 75 64 82 802
Kontakt mailowy :  kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

I. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie oferty przetargowej, w zapieczętowanej kopercie z napisem „Przetarg Piotr Majecki i Dariusz Majecki ruchomości – Nie 
otwierać oferta” w Kancelarii Syndyka 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 04 listopada 2014r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Oferenci zobowiązani są do uiszczenia zadatku w wysokości 10% oferowanej ceny w terminie 7 dni od dnia wezwania syndyka 
do zapłaty.

3. Zadatek przepada na rzecz masy upadłości w przypadku nieprzystąpienia przez kupującego do zawarcia umowy sprzedaży 
i przeniesienia własności.

4. Zadatek podlega zaliczeniu na cenę sprzedaży.
5. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie 30 dni od dnia zapłaty zadatku.
6. Cena sprzedaży winna zostać uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
7. Koszty umowy sprzedaży ponosi kupujący.
8. Kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

II. Oferta powinna zawierać:

1. Datę sporządzenia oferty
2. Imię i nazwisko oferenta, status prawny, adres wraz z numerem kontaktowym 
3. Zaoferowaną cenę nabycia, z podaniem sposobu i terminu jej zapłaty.
4. Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie rękojmi za
 wady rzeczy sprzedanej.

III. Rozpoznanie ofert

1. Rozpoznanie ofert nastąpi do dnia 05 listopada 2014r. 
2. Oferent, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany w formie pisemnej o przyjęciu oferty 
3. Przedmiot umowy zostanie wydany kupującemu niezwłocznie po zapłacie ceny oraz zawarciu właściwej umowy sprzedaży.
4. Organizator przetargu może odstąpić od przetargu lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny.


