
 
Regulamin konkursu ofert na sprzedaż  

zbioru ruchomości   

wchodzącym w skład masy upadłości    

Barbary Feliniak jako osoby fizycznej 

 nie prowadzącej działalności gospodarczej   

       

 

§ 1 
Przedmiotem sprzedaży są następujące urządzenia z niżej wskazaną ceną wywoławczą za cały 
zbiór. 

 

                                                                 RAZEM  2 200,00  

 

§ 2 
Sprzedaż będzie prowadzona po wcześniejszym ogłoszeniu terminu i miejsca  sprzedaży w 
szczególności w Internecie. 

 

§ 3 
Sprzedaż może nastąpić za najwyższą oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza. 

Przedmiotem sprzedaży jest cały zbiór urządzeń opisany w  § 1. 

§ 4 
  

Syndyk powołuje komisję konkursową, której przewodniczy. 

Ocena ofert następuje na posiedzeniu komisji konkursowej; z posiedzenia komisji sporządza 

się protokół, który podpisują wszyscy obecni. 

Overlock 3-niciowy V.Rimoldi nr 327-01-1D-04     wartość wg wyceny     120,00 

Overlock 3-niciowy Textima  nr 18015 rok 1983    wartość wg wyceny     200,00 

Overlock 3-niciowy  Famid nr 1320 rok 1985        wartość wg wyceny      200,00 

Stebnówka Textima  nr 207655 rok 1978             wartość wg wyceny       200,00  

Stebnówka Willcox & Gibbs nr 97010112 rok 1997  wartość wg wyceny   590,00  

Dwuigłówka  Textima nr  457  rok 1991                 wartość wg wyceny      430,00 

Stebnówka Textima   nr 263855   rok 1978            wartość wg wyceny      200,00 

Prasowalnica Protomat nr 35379  rok 1991             wartość wg wyceny     260,00 



Syndyk może przeprowadzić z oferentami dodatkowe negocjacje dotyczące ceny  w 

przypadku równorzędności ofert. 

Syndykowi przysługuje prawo uznania, bez podania przyczyny, że konkurs ofert nie został 

rozstrzygnięty, a także unieważnienie całego konkursu lub jego części bez podania przyczyny. 

Wszelkie koszty zawarcia umowy obciążają nabywcę. 

§ 5 

Pisemne oferty w języku polskim w zamkniętych kopertach mogą być składane  

 w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert  na adres: Syndyk masy upadłości, 

adwokat Barbara Petryniak-Sidowska  Kancelaria Adwokacka  90-254  Łódź ul. Piramowicza 

2 lok 12, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu ruchomości ”. Decyduje data 

doręczenia oferty na podany adres. 

Przystępujący do konkursu powinien wpłacić wadium w wysokości 400,00 zł na rachunek 

bankowy w PKO BP SA Oddział 5 w Łodzi,  prowadzony dla syndyk Barbara Petryniak-Sidowska 

90-254  Łódź ul. Piramowicza 2 lok 12, numer 03 1020 3408 0000 4002 0419 8487 

  

§ 6 

Uczestnikami  konkursu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i osoby prawne  oraz 

jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. 

§ 7 

1. Pisemne oferty powinny zawierać: 

a) proponowaną cenę, sposób i termin jej uiszczenia, 

b) oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu  i przyjęciu go bez zastrzeżeń, 

c) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanego zbioru 

ruchomości  i przyjęciu go bez zastrzeżeń. 

d) oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę; 

e) w przypadku oferentów nie będących osobami fizycznymi aktualny wypis z 

właściwego rejestru dokumentujący prawo do składania wiążących oświadczeń woli w 

imieniu danego podmiotu, przez osobę, która podpisała ofertę, a jeżeli ofertę podpisuje 

pełnomocnik, to również pełnomocnictwo podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji. 

f) dowód wpłaty wadium w kwocie 400 zł. 

2. W przypadku złożenia wspólnej oferty należy określić rodzaj współwłasności,   

      a przy współwłasności ułamkowej również wysokość udziału we współwłasności.            



 

§ 8 

1. Pełnomocnictwo do udziału w konkursie oraz do złożenia oświadczeń wymaganych 

niniejszymi warunkami powinno być stwierdzone  dokumentem z podpisem notarialnie 

poświadczonym. 

2. Pełnomocnictwa udzielone adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają 

poświadczenia. 

§ 9 

Ogłoszenie o konkursie ofert zostanie wywieszone w biurze syndyka masy  

upadłości, w Kancelarii Adwokackiej 90-254 Łódź ul. Piramowicza 2 lok 12 oraz zostanie 

podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie  na stronie internetowej 

upadłosci.sidowski.com.pl oraz w prasie nie później niż na  tydzień przed terminem składania 

ofert i rozstrzygnięcia konkursu. 

§ 11 

Ogłoszenie o konkursie zamieszczone na stronie internetowej  powinno zawierać: 

1. informację o  przedmiocie sprzedaży,  

2. zaproszenie do udziału w konkursie, 

3. termin, sposób i miejsce składania ofert, 

4. cenę wywoławczą 

5. termin i miejsce otwarcia ofert i rozstrzygnięcia konkursu, 

6. informację o miejscu wyłożenia do wglądu: 

 regulaminu konkursu, 

 wskazówki o możliwości uzyskania informacji na temat konkursu, 

 wskazanie iż przedmiot sprzedaży można oglądać, po wcześniejszym uzgodnieniu 

terminu. 

 § 12 

Złożenie jednej oferty wystarcza do przeprowadzenia konkursu. 

§ 13 

1.Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu  odbędzie w dniu wskazanym w ogłoszeniu o 

konkursie. 

    2. Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłynęły na wskazany adres najpóźniej w    



       ostatnim  dniu składania ofert. 

§ 14 

1. Ogłoszenie oraz regulamin konkursu mogą być zmienione lub odwołane bez podania    

przyczyny. 

2. Konkurs może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

3. Uczestnik konkursu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu     

     zawarcia umowy. 

4. Cena sprzedaży  powinna być  wpłacona i zaksięgowana na koncie masy upadłości 

najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

§ 15 

Niniejszy regulamin konkursu zostanie wyłożone do wglądu w biurze syndyka masy  

upadłości, w Kancelarii Adwokackiej 90-254 Łódź ul. Piramowicza 2 lok 12  oraz na stronie 

upadłości.sidowski.com.pl 

§ 16 

W sprawach nieuregulowanych w warunkach sprzedaży zastosowanie mają przepisy ustawy z 

dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe  (tj. Dz. U nr 175, z 2009r., poz. 1361z  

późniejszymi  zmianami) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 


