Syndyk Sądu Rejonowego w Radomiu Sygn. akt V GUp 199/20
Zaprasza do składania ofert, na zakup wierzytelności o wartosci nominalnej 175 635 zł
należnej od Marek Kosno z miejscowości Maków Stary. Dłuznik złożył pisemne
oświadczenie i uznał dług.
Pisemne oferty zakupu, należy przesłać listem poleconym z wyraźnie zaznaczonym dopiskiem
– Oferta nabycia wierzytelności sygn. Akt V GUp 199/20of – lub dostarczyć osobiście na adres:
Biuro Syndyka, 26-600 Radom, Plac Jagielloński 6 lok 1 do dnia 20-01-2022
Wyboru oferty dokonuje syndyk w dniu 21-01-2021 o godz. 9.00 w biurze syndyka, w oparciu
o najwyższą proponowaną cenę zakupu
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 300 zł na rachunek
syndyka nr. 96 1050 1793 1000 0097 3090 4803 z dopiskiem „Łukasiewicz” najpóźniej w dniu
składania ofert.
Oferta musi zawierać proponowaną cenę wyrażoną kwotowo i słownie, dane oferenta – w
przypadku przedsiębiorców: wskazać NIP lub KRS, wskazanie adresu mailowego ( do
kontaktu jeśli posiada) dowód wpłaty wadium i numer rachunku bankowego, na który ma być
zwrócone wadium, w przypadku braku wyboru oferty. Brak przystąpienia do umowy zakupu,
po wyborze oferenta jest równoznaczne z przepadkiem wadium.
Wygrywa najwyższa cena nie mniejsza niż wpłacone wadium.
Szczegóły po zgłoszeniu się tl. 602313099, drogą mailową; biurojob6@wp.pl Szczegóły po
zgłoszeniu się tl. 602313099, drogą mailową; biurojob6@wp.pl, na stronie www.
biuroprawne.radom.pl
REGULAMIN KONKURSU OFERT
§1
Regulamin niniejszy [dalej Regulamin] dotyczy przetargu ofertowego na sprzedaż wierzytelności:
wartosci nominalnej 175 635 zł (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści pięć ) wymagalnej
w dn. 03-09-2020 od Marek Kosno 26-640 Maków Nowy 9, pożyczonych przez Krzysztofa Łukasiewicza
przekazanych po uzyskaniu kredytów w PKO BP S.A. ( 65 675 zł) i NEST BANK S.A. ( 107 828,33 zł.
Syndyk jest w posiadaniu uwierzytelnionego odpisu Oświadczenia Marka Kosno z 3-09-2020 rUznanie długu
§2
1. Organizatorem jest syndyk masy upadłości, Sądu Rejonowego w Radomiu, – sygn. akt GUp
199/20of- na sprzedaż z wolnej ręki składnika majątku opisanego w §1 ust.1
2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu ofert zostanie opublikowane na portalu internetowym
komunikaty.pl i na stronie www. biuroprawne.radom.pl
3. Wyjaśnienia, informacje można uzyskać pod numerem telefonu 602.313.099 lub za pośrednictwem
adresu: biurojob6@wp.pl
§3
1.Oferty pisemne, w zabezpieczonej przed otwarciem, należy przesłać na adres: Biuro Syndyka, 26600 Radom Plac Jagielloński 6 lok 1 z wyraźnie zaznaczonym dopiskiem – „Łukasiewicz” sygn. Akt V
GUp 199/20of” – lub dostarczyć osobiście bądź przez posłańca (po uprzednim, wcześniejszym
uzgodnieniu terminu pod telefonem nr 602.313.099 najpóźniej do dnia 20-01-2022 do godziny 17:00.
2. Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dn. następnym po terminie składania ofert w
obecności oferentów, 21-01-2022, o godz. 9.00 w biurze Syndyka
3. Oferta musi zawierać cenę nie niższą niż wartość wadium w wysokości 300 zł na rachunek techniczny
syndyka nr. 96 1050 1793 1000 0097 3090 4803 z dopiskiem „Łukasiewicz” najpóźniej w dniu składania
ofert. (Decyduje data księgowania na rachunku masy upadłości)
§4
1.Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące
osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, pod warunkiem wpłaty przez nie wadium
2.Oferentów może być nieograniczona ilość.

3.W przetargu nie mogą uczestniczyć:
oferenci, w stosunku do których złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub toczy się postępowanie
upadłościowe, krewni syndyka do II stopnia pokrewieństwa.
§5
Oferta pisemna winna zawierać cenę kupna wyrażoną kwotowo i słownie, zawierać dane oferenta – w
przypadku przedsiębiorców: firmę i adres oferenta NIP lub Regon lub KRS, w przypadku osoby
fizycznej: imię i nazwisko, adres oferenta, numer PESEL, dowód wpłaty wadium , wskazanie adresu
mailowego( do kontaktu jeśli posiada) i numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone
wadium
§6
1. Konkurs wygrywa oferta zawierająca najwyższą cenę a oferta zawierająca cenę niższą niż wartość
Wadium, zostanie odrzucona.
2. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, podlega niezwłocznemu
zwrotowi, nie później niż w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert, bez oprocentowania na wskazany
przez oferenta w treści oferty rachunek bankowy.
3. Wybrany Oferent jest zobowiązany wpłacić różnicę pomiędzy zaoferowaną ceną a wpłaconym
wadium najpóźniej na 3 dni przed wyznaczoną datą umowy sprzedaży na wyżej wskazany przez
syndyka rachunek bankowy.
4. Potrącenie wierzytelności przysługujących oferentowi jest niedopuszczalne
5.Oferent, który nie przystąpi do podpisania umowy sprzedaży utraci wadium na rzecz masy upadłości.
6. Z zastrzeżeniem prawa do wniesienia skargi na syndyka w przedmiocie konkursu, Syndyk ma prawo
swobodnego wyboru oferty, a także, w dowolnym momencie, do odstąpienia od wyboru oferenta lub
jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny.

