Warunki przetargu na zakup asortymentu meblarskiego w ramach
postępowania upadłościowego
Stolarka Anka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
1. Przedmiotem sprzedaży jest asortyment meblarski stanowiący materiały niezbędne do produkcji
mebli w zakładzie stolarskim lub firmie meblarskiej, asortyment został zakupiony przez podmiot
profesjonalnie zajmujący się produkcją i montażem zabudowy kuchennej w ramach jego
działalności gospodarczej. Sprzedaż obejmuje wszystkie pozycje asortymentowe razem, nie
obejmuje wybranych pozycji lub ich grup.
2. Szczegółowa lista asortymentu wraz ze szczegółowym opisem stanowi załącznik do niniejszych
Warunków przetargu, znajduje się na stronie syndyka: www.kancelariasyndyka.com w zakładce
wyprzedaż majątku.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie w kancelarii syndyka oferty zakupu do
godziny 14:30 dnia przetargu lub wpływ oferty listownie na adres kancelarii: ul. Żywiecka 212a,
34-325 Łodygowice.
4. Ważna oferta zakupu zawiera oświadczenie „Zapoznałem/am się ze stanem faktycznym i stanem
prawnym przedmiotu sprzedaży i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz wyrażam zgodę na
wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c.”
5. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 000,00 zł na
rachunek masy upadłości nr: 34 1050 1070 1000 0090 8107 0048 ING Bank Śląski SA.
6. Przetarg wraz z ewentualną aukcją będzie miał miejsce dnia 28 kwietnia 2022 roku o godzinie
15:00 przy ul. Żywiecka 212A Łodygowice, I piętro.
7. Cena oszacowania wynosi 37 095,90 zł.
Cena wywoławcza wynosi 27 821,93 zł podana cena jest ceną brutto i zawiera podatek VAT.
8. Istnieje możliwość zapoznania się ze stanem i rodzajem asortymentu oferowanego do sprzedaży
w magazynach na miejscu w Pietrzykowicach i Żywcu, pod warunkiem wcześniejszego kontaktu
telefonicznego
pod
numerem
telefonu
w
ogłoszeniu
lub
e-mail:
natalia.kuder@kancelariasyndyka.com.
9. W razie nieprzystąpienia do akcji przez oferenta lub do zakupu pomimo złożenia najwyższej oferty
i jej wyboru przez syndyka, wadium przepada na rzecz masy upadłości.
10. W przypadku braku wyboru oferenta lub wyboru innego oferenta odpowiednio oferentom, którzy
wpłacili wadium lub nie zostali wybrani wadium zostaje zwrócone na rachunek bankowy, z którego
zostało wpłacone bezzwłocznie.

