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Regulamin  konkursu ofert 
na sprzedaż z wolnej ręki samochodu marki VOLKSWAGEN Transporter T4 TDI MR’96 2.7t 

 
Sygnatura akt XIV GUp 1/21 

                                                                   
§ 1. Przedmiot konkursu, cena wywoławcza i warunki ofert 

 
1. Przedmiotem konkursu jest samochód marki VOLKSWAGEN Transporter T4 TDI MR’96 

2.7t, rok produkcji: 1997, VAN 9 miejscowy, nr. rejestracyjny: EL729GW, numer VIN: 
WV2ZZZ70ZWH025293. 

2. Cena wywoławcza (minimalna) przedmiotu sprzedaży wynosi 1200 zł (jeden tysiąc 
dwieście złotych).  

3. W konkursie ofert nie mogą brać udziału osoby i podmioty, co do których ogłoszono 
upadłość lub otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo otwarto likwidację; ponadto, 
w konkursie ofert nie mogą brać udziału: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo oraz 
powinowaci w tej samej linii lub stopniu syndyka lub sędziego-komisarza, jak również, 
przedstawiciel upadłego. 

4. Warunkiem udziału w konkursie ofert jest złożenie oferty sporządzonej na piśmie w 
języku polskim w terminie wyznaczonym do składania ofert, określonym w ogłoszeniu o 
konkursie. W przypadku wysłania ofert drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania 
ofert decyduje dzień nadania oferty listem poleconym u operatora pocztowego. 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium, w terminie 
wyznaczonym do składania ofert, przez oferenta na rachunek bankowy prowadzony w 
Banku PKO BP S.A. o numerze 09 1020 3408 0000 4702 0478 7505, w wysokości 
określonej w ogłoszeniu o konkursie ze wskazaniem w tytule przelewu „Wadium – sygn. 
akt. XIV GUp 1/21”. Wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku 
uczestnika, którego oferta została wybrana, a który uchylił się lub odstąpił od zawarcia 
umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez syndyka. Wadium wpłacone przez 
uczestnika, którego oferta została wybrana i który podpisał umowę sprzedaży, zalicza się 
na poczet ceny sprzedaży. 
 
Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, podlega 
zwrotowi (bez odsetek) najpóźniej w terminie tygodnia od dnia rozstrzygnięcia konkursu 
ofert, a wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie 
zatrzymane celem zabezpieczenia realizacji sprzedaży. 

6. Złożenie oferty jest równoznaczne z tym, że oferent nie wnosi zastrzeżeń do stanu 
faktycznego (w tym technicznego) ruchomości, zobowiązuje się do pokrycia wszelkich 
opłat i kosztów związanych z zakupem przedmiotu przetargu oraz że jest związany 
złożoną ofertą do dnia rozpatrzenia ofert, a w przypadku, gdy jego oferta zostanie 
wybrana – do dnia zawarcia umowy sprzedaży. 

7. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być zaadresowana do syndyka Bartosza 
Zacharka i doręczona pod adres: Kancelaria Adwokacka adw. Bartosz Zacharek, ul. 
Piotrkowska 270 lok. 412, 90-361 Łódź, koniecznie z dopiskiem „Oferta na zakup 
ruchomości w postępowaniu upadłościowym sygn. akt XIV GUp 1/21” i zawierać dokładne 
oznaczenie składającego ofertę. 

8. Oferta powinna zawierać: 
a) imię i nazwisko oferenta, jego adres zamieszkania; odnośnie osób prawnych lub 
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, lecz mających 
zdolność prawną – firmę lub nazwę, adres siedziby, numer telefonu do kontaktu, numer 
we właściwym rejestrze Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku zarejestrowania 
w innym rejestrze – nazwę tego rejestru i nadany w nim numer oraz imiona i nazwiska 
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oraz numery PESEL osób uprawnionych do reprezentacji tych podmiotów; w przypadku 
braku numeru PESEL – wzmiankę o tej okoliczności; 
b) proponowaną cenę netto (nie niższą od ceny wywoławczej) wyrażoną cyfrowo i 
słownie; 
c) oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i zaakceptowaniu jego 
postanowień i spełnianiu warunków uczestnictwa, określonych tym regulaminem; 
d) własnoręczny, czytelny podpis oferenta,  
e) załącznik w postaci dowodu wpłacenia wadium. 

9. Oferta, ani żadne oświadczenie w niej zawarte, nie może być złożone pod warunkiem. 
10. Oferent jest związany złożoną ofertą do dnia rozpatrzenia ofert, a w przypadku, gdy jego 

oferta zostanie wybrana – do dnia zawarcia umowy sprzedaży. 
11. Oferty, które nie spełniają powyższych wymogów lub które wpłynęły po terminie zostaną 

odrzucone i nie będą rozpatrywane. 
 

§ 2. Przebieg konkursu ofert 
 

1. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi nie później niż w terminie wskazanym w ogłoszeniu. 
2. Wyboru oferty dokonuje syndyk, a dokonując wyboru kieruje się wysokością 

zaoferowanej ceny. 
3. O pozytywnym bądź negatywnym wyniku konkursu ofert syndyk niezwłocznie zawiadomi 

wszystkich oferentów.  
4. W przypadku, gdy w kilku ofertach zaproponowano ceny w takiej samej, najwyższej 

wysokości spośród wszystkich złożonych ofert, syndyk przeprowadzi dodatkowy konkurs, 
w którym mają prawo wziąć udział oferenci, proponujący w pisemnych ofertach 
najwyższe ceny w takiej samej wysokości. W tym celu dodatkowe oferty pisemne winny 
być nadane listem poleconym na adres syndyka bądź złożone w biurze syndyka w 
terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia tym oferentom pisma syndyka, informującego o 
prawie wzięcia udziału w dodatkowym przetargu z uwagi na zaproponowanie przez kilku 
oferentów najwyższych cen w takiej samej wysokości oraz o warunkach przeprowadzenia 
tego przetargu, określonych w ust. 8. 

5. Syndyk nie przeprowadza konkursu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, jeżeli 
żaden z oferentów tam wskazanych nie złoży w terminie dodatkowej oferty. W takim 
przypadku syndyk dokonuje wyboru spośród ofert, zawierających najwyższe 
zaproponowane ceny w takiej samej wysokości, poprzez losowanie.  

6. Jeżeli którykolwiek z oferentów, wskazanych w ust. 5, złoży w terminie dodatkową 
ofertę, syndyk przeprowadza przetarg, przy czym wystarcza uczestnictwo w nim tylko 
jednego z tych oferentów.  

7. Konkurs dodatkowy, o którym mowa w ust. 7, przeprowadzany jest według 
następujących warunków: 
a) oferenci uczestniczący w konkursie nie mogą proponować cen niższych od cen już 
zaoferowanych w ich pisemnych ofertach; w toku konkursu dodatkowego, poza ceną, nie 
ulegają zmianie żadne inne elementy złożonych ofert na piśmie; 
b) syndyk wybiera ofertę, która zawiera najwyższą cenę; 
c) w przypadku, gdy dodatkowe oferty zawierają równe co do wysokości ceny – wyboru 
oferty syndyk dokonuje w drodze losowania. 
 

§ 3. Zawarcie umowy sprzedaży 
 

1. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny sprzedaży na wskazany przez syndyka 
rachunek bankowy, przy czym ww. rachunek musi zostać uznany ceną sprzedaży 
najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność przed jej podpisaniem. 
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2. Brak zapłaty ceny w terminie wskazanym w ust. 5 jest równoznaczny z odmową zawarcia 
umowy sprzedaży przez nabywcę. 

3. Nabywca dokonuje osobistego odbioru pojazdu na własny koszt. Przekazanie pojazdu 
nastąpi w dniu podpisania umowy przenoszącej własność. 

 
§ 4. Postanowienia końcowe 

 
1. Syndyk ma prawo odwołania konkursu ofert, jego zamknięcia bez wyboru oferenta lub 

unieważnienia konkursu na każdym jego etapie bez podania przyczyn. 
2. Ogłoszenie o konkursie, a także jego warunki mogą ulec zmianie. 
3. Rękojmia za wady przedmiotu sprzedaży jest wyłączona zgodnie z art. 879 kodeksu 

postępowania cywilnego. 
4. W sprawach nieuregulowanych w tym regulaminie stosuje się przepisy ustaw: Kodeks 

cywilny oraz Prawo upadłościowe. 
 
 
 

Bartosz Zacharek 
syndyk 

 
 
 
 


