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Regulamin  konkursu ofert na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości w postępowaniu 
upadłościowym „EXPOLINE” R. Janik, W. Zajdler – Spółka Jawna z siedzibą w 

Aleksandrowie Łódzkim, ul. Wojska Polskiego 154a, 
95-070 Aleksandrów Łódzki, KRS: 72653, NIP: 7250015093, REGON: 004278028 

 
§ 1. Podstawa prawna 

 
1. Regulamin niniejszy określa szczegółowo warunkikonkursu ofert na 

sprzedażtowarów w postępowaniu upadłościowym „EXPOLINE” R. Janik, W. 
Zajdler – Spółka Jawna z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Wojska 
Polskiego 154a,95-070 Aleksandrów Łódzki, KRS: 72653, NIP: 7250015093, 
REGON: 004278028 (dalej: „Spółka”).  

2. Konkurs jestprzeprowadzanypo uzyskaniu zgody Sędziego Komisarza na 
sprzedaż ruchomościSpółki. 

 
§ 2. Przedmiot konkursu ofert 

 
1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości Spółki wymienione szczegółowo w 

załączniku do ogłoszenia o konkursie ofert, zawierającym oznaczenie ruchomości 
wodrębnych pozycjach,określonych jako „numer składnika masy upadłości”.  

2. Przy każdej pozycji ruchomości podana jest minimalna cena netto.  
3. W przypadku, gdy w danej pozycji występuje ruchomość w kilku sztukach, 

podana cena minimalna netto dotyczy wszystkich sztuk. 
4. W przypadku ruchomości występującej w danej pozycji w kilku sztukach, złożona 

oferta na zakup takiej ruchomości może dotyczyć wyłącznie wszystkich sztuk. 
 

§ 3. Oferowana cena 
 
Oferent proponuje cenę za ruchomość lub za wszystkie sztuki ruchomości w danej 
pozycji, gdy występuje ona w kilku sztukach w tej pozycji, w wysokości netto, która nie 
może być niższa niż podana w zestawieniu ruchomości, stanowiącym załącznik do 
ogłoszenia o konkursie ofert. Do oferowanej ceny zostanie w fakturze doliczony podatek 
VAT w wysokości 23 %. 
 

§ 4. Warunki udziału w konkursie ofert 
 

1. Oferty zakupu mogą składać wszelkie osoby prawne, fizyczne i jednostki 
organizacyjne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 

2. Warunkiem udziału w konkursie ofert jest bezpośrednie złożenie pisemnej oferty 
lub przesłanie takiej oferty w terminie wskazanym w ogłoszeniu o sprzedaży na 
adres kancelarii syndyka: Kancelaria Adwokacka adw. Bartosz Zacharek, ul. 
Piotrkowska 270 lok. 412, 90-361 Łódź, z wyraźnym dopiskiem „Oferta w 
postępowaniu sygn. akt XIV GUp 168/18”.  

3. Oferta może zostaćzostać złożona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik 
do ogłoszenia o konkursie. 

4. Oferta musi zawierać: imię i nazwisko bądź nazwę oferenta i osób/osoby 
uprawnionej do jej reprezentacji, adres, wskazanie ruchomości, której lub 
których dotyczy oferta oraz proponowanej ceny netto, a także podpis oferenta. 
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5. W przypadku przesłania oferty pocztą o zachowaniu terminu składania ofert 
decyduje dzień nadania oferty listem poleconym u operatora pocztowego. 

6. Oferta, ani żadne oświadczenie w niej zawarte, nie może być złożone pod 
warunkiem. 

7. Każdy oferent może złożyć na zakup danej ruchomości tylko jedną ofertę. 
8. Oferta może zostać zmieniona oraz cofnięta, przy czym zarówno zmiana, jak i 

cofnięcie, mogą zostać dokonane w terminie wyznaczonym do składania ofert. 
9. Oferent jest związany złożoną ofertą od dnia złożenia oferty do dnia 

rozstrzygnięcia konkursu ofert, nie dłużej jednak niż przez 30 dni od dnia upływu 
terminu składania ofert. 

 
§ 5. Przebieg konkursu ofert 

 
1. Ogłoszenie konkursu ofert i wskazanie terminu składania ofert następuje w 

Internecie, w szczególności poprzez zamieszczenie ogłoszenia na wybranym 
przez syndyka portalu internetowym. 

2. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie podanym w ogłoszeniu o 
konkursie ofert. 

3. Oferty niespełniające wymagań tego regulaminu podlegają odrzuceniu, przy 
czym omyłki i niedokładności w danych oferenta, zawartych w ofercie, 
niepowodujące niemożliwości zidentyfikowania oferenta, nie powodują 
odrzucenia oferty. 

4. Wyboru oferty dokonuje syndyk, a dokonując wyboru kieruje się najwyższą 
wysokością zaoferowanej ceny. 

5. O pozytywnym bądź negatywnym wyniku konkursu ofert syndyk niezwłocznie 
zawiadomi wszystkich oferentów.  
 

§ 6. Zawarcie umowy 
 

1. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą wyboru oferty przez syndyka. 
2. W przypadku, gdyby po złożeniu i wybraniu oferty okazało się, iż liczba 

ruchomości danego rodzaju, objęta ofertą, jest niższa niż wskazana w załączniku 
do ogłoszenia o konkursie, umowa dochodzi do skutku w zakresie dostępnych 
sztuk danej ruchomości. Oferentowi, którego oferta została wybrana, nie 
przysługuje żadne odszkodowanie z powyższego tytułu. 

3. Oferent, którego oferta została wybrana jest zobowiązany do zapłaty ceny 
przelewem na rachunek masy upadłości nr 22 1020 3408 0000 4202 0435 4411 
w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty i przed odbiorem 
towarów. 

4. Oferent, którego ofertę wybrano jest zobowiązany do odbioru ruchomościz 
magazynu Spółki w Łodzi na własny koszt, własnym transportem i w terminie 
wskazanym przez syndyka przy czym jako termin odbioru może być wyznaczony 
każdy dzień tygodnia od poniedziałku do soboty włącznie. 

5. Ryzyko związane z uszkodzeniem lub zniszczeniem kupionych 
ruchomościprzechodzi na kupującego w chwili ich wydania z magazynu spółki. 

6. Syndyk może odmówić wydania ruchomościoferentowi, którego oferta została 
wybrana w przypadku niedokonania zapłaty ceny w całości. W przypadku 
bezskutecznego upływu terminu zapłaty, syndyk jest uprawniony do odstąpienia 
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od zawartej umowy sprzedaży. Kupującemu nie przysługuje w takiej sytuacji 
żadne odszkodowanie. 

 
 

§ 9. Postanowienia końcowe 
 

1. Syndyk ma prawo odwołania konkursu ofert, jego zamknięcia bez wyboru 
oferenta lub unieważnienia konkursuna każdym jego etapie bez podania 
przyczyn. 

2. Ogłoszenie o konkursie, a także jego warunki mogą ulec zmianie. 
3. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedażyjest wyłączona. 
4. W sprawach nieuregulowanych w tym regulaminie stosuje się przepisy ustaw: 

Kodeks cywilny oraz Prawo upadłościowe. 
 
 

Bartosz Zacharek 
syndyk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


