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Kraków, 17 września 2019 r. 

 
WARUNKI PRZETARGU 

NA WYBÓR NABYWCY UDZIAŁU 
 

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

ORAZ OKREŚLENIE PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY 
 
1. Niniejsze warunki ustalają zasady przeprowadzenia przez syndyka masy upadłości 

Iwony Mizera i Tadeusza Mizera nieprowadzących działalności, pisemnego przetargu na 
wybór nabywcy udziału w prawie własności nieruchomości, szczegółowo opisanych w 
pkt 2.  

2. Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości 1/5 w prawie własności nieruchomości 
położonej w Piekarach, w gminie Liszki, w powiecie krakowskim, objętej księgą 
wieczystą numer KR1K/00017410/9, stanowiącej działkę ewidencyjną 42/2. 

3. Przetarg będzie prowadzony w oparciu o przepisy ustawy – Prawo upadłościowe oraz 
odpowiednio stosowane przepisy ustawy – Kodeks cywilny.  

4. Celem przetargu jest wybór nabywcy przedmiotu sprzedaży, który zaoferuje najwyższą 
cenę.  

5. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne 
przedmiotu sprzedaży. 

6. Niniejszy przetarg ma charakter: pisemny i ofertowy. 

7. Przetarg nie przewiduje ofert częściowych.  

 
§2   

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
 
1. Ogłoszenie o przetargu podlega obwieszczeniu oraz opublikowaniu w jednym 

czasopiśmie o zasięgu lokalnym i w co najmniej na dwóch internetowych platformach 
ogłoszeniowych.  

2. Ogłoszenie zawiera następujące elementy:  

a) cenę wywoławczą, którą stanowi kwota oszacowana przez biegłego rzeczoznawcę, 

b) oznaczenie podmiotu ogłaszającego przetarg oraz wskazanie jego adresu i innych danych 
kontaktowych,  

c) formę, miejsce oraz oznaczenie do kiedy można składać oferty,  

d) określenie terminu, czasu oraz miejsca w którym odbędzie się przetarg,  

e) określenie warunków zapoznawania się z dokumentacją dotyczącą przetargu (w 
szczególności operatem szacunkowym oraz Warunkami Przetargu),  
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f) wysokość oraz sposób zapłaty wadium.  
 

§3 
CENA WYWOŁAWCZA 

 
1. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży została określona jako wartość rynkowa 

nieruchomości, na podstawie Operatu Szacunkowego z dnia 8 września 2017r. 
sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę Pawła Płonkę. 
 

2. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży opisanego w § 1 punkt 2 wynosi 9 400,00 zł 
(słownie: dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100) 

 
3. Oferent jest uprawniony do oględzin nieruchomości, co do którego wyraża wolę nabycia 

oraz zapoznania się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży, 
oszacowaniem wartości udziału w nieruchomości oraz warunkami przetargu, po 
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Oględziny odbędą się w terminie 
wyznaczonym przez Syndyka – w czynności oględzin będzie brał udział Syndyk lub 
upoważniony przez Syndyka pełnomocnik.  

 
§4 

WADIUM 
 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości stanowiącej 
1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100). 

2. Wadium w wysokości, o której mowa w pkt 1 powyżej należy wpłacić na rachunek 
bankowy masy upadłości o numerze 92 1050 1445 1000 0091 1417 9014 w terminie do 
dnia 24 października 2019r. W tytule przelewu podając: „Wadium przetargowe – działka 
Piekary, VIII GUp-180/16” 

3. Wadium, wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana – zostanie zaliczone 
na poczet ceny nabycia.  

4. Wadia dotyczące ofert, które nie zostaną przez Syndyka wybrane albo zostaną 
odrzucone z przyczyn formalnych, zostaną zwrócone bez odsetek przez Syndyka w 
terminie 14 dni od dnia wyboru oferty na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.  

5. Wadium nie ulega zwrotowi w przypadku, o którym mowa w § 6 pkt 2 Warunków 
przetargu.  

§5 
WYMOGI FORMALNE OFERT 

 
1. Każda oferta powinna zawierać:  
a. dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania 
(siedzibę); 
b. oferowaną cenę, co najmniej równą cenie wywoławczej; 
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c. aktualny wypis z KRS-u lub ewidencji podmiotów gospodarczych (w przypadku 
przedsiębiorców), w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej – 
kserokopię dowodu osobistego; 
d. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem 
wymagane; 
e. w przypadku spółek handlowych - uchwałę odpowiednich organów, że osoba (lub osoby) 
podpisująca ofertę i uczestnicząca w przetargu jest uprawniona do zawarcia w formie aktu 
notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości za oferowaną cenę (UWAGA: przetarg 
dotyczy udziału w nieruchomości – art. 228 i 229 oraz 393 i 394 ksh); 
f. oświadczenie oferenta iż,  
-zapoznał się z warunkami przetargu i spełnia wymagania nimi określone; 
-zobowiązuje się do pokrycia wszelkich opłat i kosztów związanych z zakupem 
nieruchomości; 
-zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przedmiotu sprzedaży oraz 
wyceną i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. 
i. dowód uiszczenia wadium 
j. wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium, 
k. podpis oferenta, zgodnie z zasadami reprezentacji, 
 
2. Oferta wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 1 powinna być umieszczona w 

zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie – a ta koperta powinna być umieszczona w  
kolejnej większej zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie, zaadresowanej na 
adres: Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga, ul. Ładna 7/3, 31-444 
Kraków z dopiskiem „ Oferta na zakup udziału w nieruchomości w postępowaniu 
upadłościowym Iwony Mizera i Tadeusza Mizera, VIII GUp-180/16  – NIE OTWIERAĆ”  

3. Termin i miejsce składania ofert: oferty należy złożyć osobiście w  kancelarii doradcy 
restrukturyzacyjnego Mateusza Ładygi, ul. Ładna 7/3, 31-444 do dnia 24 października 
2019r. Oferty mogą być także składane za pomocą listów poleconych – z zastrzeżeniem, 
że za złożoną w terminie ofertę uważa się taką, która fizycznie zostanie doręczona 
syndykowi do dnia 24 października 2019r. (adres jw.) 

4. Oferta, nie posiadająca elementów, o których mowa w ust. 1, a także złożona po terminie 
podlega odrzuceniu. 

5. W przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika, jest on zobowiązany do złożenia 
dokumentu pełnomocnictwa w oryginale, które określa zakres umocowania 
pełnomocnika.  

6. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do 
składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.  

 
§6 

PRZEBIEG PRZETARGU 
 

1. Złożone oferty zostaną zabezpieczone w sposób zapewniający ich nienaruszalność.  

2. Syndyk odrzuca oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, o których mowa w § 5 
ust. 1, 3 i 5 niniejszych warunków przetargu.  
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3. Otwarcie ofert nastąpi w kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego Mateusza Ładygi, ul. 
Ładna 7/3, 31-444 Kraków, 25 października 2019r. o godzinie 11:00. 

4. Jeżeli zostanie stwierdzone, że na zakup przedmiotu sprzedaży wpłynęła jedna 
prawidłowa oferta, syndyk uzna ją za zwycięską lub unieważni przetarg. 

5. Jeżeli zostanie stwierdzone, że na zakup przedmiotu sprzedaży wpłynęła więcej niż 
jedna oferta, syndyk za zwycięską uzna prawidłową ofertę z najwyższą oferowaną ceną.  

6. Syndyk ma prawo odstąpienia od wyboru oferty. 

 
§7 

ZAWARCIE UMOWY 
 

1. Syndyk zawiera umowę sprzedaży z wybranym oferentem w terminie czterech miesięcy 
od dnia zatwierdzenia wyboru oferenta.  

2. Jeżeli do zawarcia umowy nie dojdzie z przyczyn leżących po stronie oferenta, w 
kolejnym przetargu nie będzie mógł brać udziału oferent, który nie zawarł umowy.  

3. Wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości, jeżeli wybrany oferent nie zawarł 
umowy w terminie i na warunkach określonych w Warunkach przetargu.  

4. Wadium pozostałych oferentów zostanie zwrócone bez odsetek na wskazany przez 
oferenta rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia wyboru oferty przez Syndyka.  

5. Umowa zostanie zawarta w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez Syndyka w terminie 
przez niego określonym z zastrzeżeniem ust. 1.  

6. Wszelkie opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca 
nieruchomości. 

7. Najpóźniej na dwa dni przed zawarciem umowy nabywca jest zobowiązany do zapłaty 
całości ceny Przedmiotu sprzedaży przelewem na rachunek bankowy masy upadłości, 
przy czym na poczet ceny zostanie zaliczona kwota uiszczona przez oferenta tytułem 
wadium. Inne sposoby zapłaty są niedopuszczalne.  

§8 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję, iż: 

1) Administratorem danych osobowych w odniesieniu do osób fizycznych wskazanych 
przez Oferenta w dokumentacji ofertowej jest: doradca restrukturyzacyjny Mateusz 
Ładyga z siedzibą w Krakowie przy ul. Ładna 7/3, 31-444 Kraków 

2) W sprawach przetwarzania danych możecie się Państwo kontaktować z 
Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
biuro@restrukturyzacja.legal. 
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3) Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyłonienie nabywcy 
nieruchomości w przedmiotowym Konkursie ofert, zawarcie oraz wykonanie umowy 
sprzedaży ww.  nieruchomości.  

- podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO, tj, wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do 
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na 
nas ciążących takich jak rozliczenia finansowe 

- podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO, tj. w związku z koniecznością dochodzenia przez Administratora swoich 
roszczeń przed sądem lub też koniecznością podjęcia ochrony, co stanowi jego 
prawnie uzasadniony interes.  

4)  Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, 
na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator 
zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na 
rzecz administratora (np. kancelarią prawną, czy też dostawcą oprogramowania); 

5)  Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji 
międzynarodowych.  

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego 
przetwarzania danych. Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres w którym 
mogą ujawnić się roszczenia związane z przedmiotową umową. 

7) W związku przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do:  

  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

 

 


