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SUPER OFERTA
DZIAŁKA BUDOWLANA OKOLICE WROCŁAWIA

SMOLEC, GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż

Nieruchomość niezabudowana położona w Smolcu (gmina Kąty Wrocławskie) przy ul. Modrzewiowej, składająca się 
z działki nr 544/11, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1S/00042292/6 
oraz nr. działek 544/110 i 539/101, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą KW  
nr WR1S/00034966/, wartość oszacowania 162.700,00 zł.
I. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1.  Złożenie oferty przetargowej w zapieczętowanej kopercie z napisem „Przetarg – Nie otwierać oferta” w Kancelarii 

Syndyka w Jeleniej Górze, ul. Klonowica 2, lok. 5b, osobiście lub przesyłką z zastrzeżeniem, iż datą dostar-
czenia oferty jest data złożenia oferty przez listonosza lub kuriera w miejscu składania ofert w terminie do dnia 
28.02.2014 roku. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2.  Oferenci zobowiązani są do uiszczenia zadatku w wysokości 10% oferowanej ceny w terminie do dnia 28.02.2014 
roku na konto Alior Bank 30 2490 0005 0000 4500 5737 8442.

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

4. Zadatek podlega zaliczeniu na cenę sprzedaży.
5. Koszty umowy sprzedaży i przeniesienia własności ponosi kupujący.
6. 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.
3. Zaoferowaną cenę nabycia, z podaniem sposobu i terminu jej zapłaty.
4. Potwierdzenie wpłaty zadatku.
5. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży.
6. Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
III. Rozpoznanie ofert
1. Rozpoznanie ofert nastąpi do dnia 28.02.2014 roku.
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.


