Kraków 24 październik 2019 r.
WARUNKI KONKURSU
Regulamin piątego konkursu ofert - sprzedaży z wolnej ręki ruchomości - Przenośnika
kubełkowego i Zbiornika buforowego z mieszadłem przedsiębiorstwa Prometbet Spółka z
ograniczona odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Krakowie.
1. Przedmiot sprzedaży.
Konkurs ofert składa się z dwóch części.
Część 1 - Przedmiotem sprzedaży dla pierwszej części jest rzecz ruchoma stanowiąca składnik
masy upadłości nr 13 – Przenośnik kubełkowy (element linii technologicznej do wytwarzania
paliwa kompozytowego - KIC), którego wartość oszacowania wynosi 7 380,00 zł brutto.
Część 2 - Przedmiotem sprzedaży dla drugiej części jest rzecz ruchoma stanowiąca składnik
masy upadłości nr 14 – Zbiornik buforowy z mieszadłem(element linii technologicznej do
wytwarzania paliwa kompozytowego - KIC), którego wartość oszacowania wynosi 14 760,00
zł brutto.
Ruchomości są używane. Szczegółowo ze sprzedawanymi ruchomościami można się
zapoznać w Łężkowicach gmina Kłaj po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z
syndykiem pod numerem telefonu 881 927 832.
2. Forma i cena sprzedaży
2.1. Sędzia–komisarz Postanowieniem z dnia 16 marca 2018 r. zezwolił syndykowi masy
upadłości na odstąpienie od sprzedaży przedsiębiorstwa jako całość oraz drugim
Postanowieniem z dnia 16 marca 2018r. zezwolił syndykowi masy upadłości na
sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości. Sędzia
Komisarz postanowieniem z dnia 22 czerwca 2019r. wyraził zgodę na obniżenie ceny
wywoławczej.
2.2. Sprzedaż odbędzie się w formie konkursu ofert.
2.3. Cena wywoławcza sprzedaży wynosi:
- dla części 1 – 3 500,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100)
- dla części 2 – 7 000,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)
Oferty z niższą ceną ofertową niż ceny wywoławcza zostaną odrzucone.
2.4. Oferty można składać na jedną z część lub na kilka z nich.
3. Sposób składania i treść oferty
3.1. W konkursie mogą wziąć udział osoby prawne i osoby fizyczne z wyłączeniem
syndyka i osób wymienionych w art. 157a ust. 2 prawa upadłościowego.
3.2. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim,
osobiście albo przesyłką pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru,
w terminie do dnia 7 listopada 2019r. w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach

na adres: Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga, ul. Ładna 7/3,
31-444 Kraków. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzeźroczystej
kopercie – a ta koperta powinna być umieszczona w kolejnej większej zamkniętej,
również nieprzeźroczystej kopercie.
3.3. Oferty powinny być opatrzone sygnaturą akt: VIII GUp 12/18.
3.4. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania ofert
decyduje dzień wpływu oferty do Kancelarii opisanej w punkcie 3.2.
3.5. Pisemna oferta powinna zawierać pod rygorem jej odrzucenia:
a) dokładne oznaczenie składającego: imię, nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania
(siedzibę) oraz nr telefonu kontaktowego,
b) adres e-mail oraz oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na doręczanie
korespondencji na podany adres,
c) Oferowaną cenę zgodną z niniejszym regulaminem, wyrażoną cyframi i słownie;
w przypadku rozbieżności decyduje cena wyrażona słownie,
d) w przypadku przedsiębiorców: aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności
gospodarczej (CEIDG),
e) wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one
wymagane prawem,
f) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem sprzedaży i jego
akceptacją,
g) zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem
h) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego
przez syndyka majątku,
i) oświadczenie, że oferent od zawarcia umowy nie odstąpi i zrzeka się rękojmi na
podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego,
j) numer rachunku bankowego dla ewentualnego zwrotu wadium w przypadku
wybrania innej oferty,
k) dowód wpłaty wadium.
l) wyraźne wskazanie których części dotyczy oferta.
3.6. Oferenci, których ofert nie wybrano są związani złożoną ofertą do dnia wyboru innej
oferty lub do dnia unieważnienia konkursu.
4. Wadium
4.1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie przez oferenta wadium:
- dla części pierwszej w wysokości 400, 00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100)
- dla części drugiej w wysokości 800, 00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100)
4.2. Wadium powinno być wpłacone na rachunek bankowy masy upadłości Prometbet sp.
z o.o. w upadłości z siedzibą w Krakowie o numerze 41 1050 1445 1000 0090 3142 4576
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z dopiskiem „Wadium przetargowe VIII GUp 12/18 – część …”(w miejsce kropek
należy wskazać, której lub których części dotyczy oferta).
Termin wpłaty wadium upływa w dniu 7 listopad 2019r.
Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu całej kwoty wadium na wskazany
wyżej rachunek bankowy.
Wadium uczestników, których oferty zostaną odrzucone zostanie zwrócone, na
wskazany przez oferenta rachunek bankowy w wysokości nominalnej w terminie
siedmiu dni licząc od dnia otwarcia ofert lub od dnia unieważnienia konkursu.
Wadium uczestników, którzy złożyli prawidłowe oferty, zostanie zwrócone na
wskazany przez oferenta rachunek bankowy w wysokości nominalnej w terminie
siedmiu dni licząc od dnia wyboru innej oferty lub od dnia unieważnienia konkursu.
Wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości, jeżeli wybrany oferent nie
zawarł umowy w terminie i na warunkach określonych w Warunkach konkursu (w
tym nie wpłacił pełnej ceny)

5. Otwarcie i wybór ofert.
5.1. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego
Mateusz Ładyga, ul. Ładna 7/3, 31-444 Kraków w dniu 8 listopad 2019r. o godz. 10:30
5.2. Oferty nie spełniające wymagań niniejszego regulaminu zostaną odrzucone i nie biorą
udziału w konkursie.
5.3. Jeżeli zostanie stwierdzone, że na zakup przedmiotu sprzedaży wpłynęła jedna
prawidłowa oferta, syndyk uzna ją za zwycięską lub unieważni konkurs.
5.4. Jeżeli zostanie stwierdzone, że na zakup przedmiotu sprzedaży wpłynęła więcej niż
jedna oferta, syndyk za zwycięską uzna prawidłową ofertę z najwyższą oferowaną
ceną.
6. Cena sprzedaży i jej zapłata.
6.1. Sprzedaż zostanie dokonana po wpłacie pełnej ceny. Cena sprzedaży jest cena
zaoferowana przez oferenta, który zaoferował najwyższą cenę na każdą z części
konkursu.
6.2. Osoba, której oferta zostanie wybrana, jest zobowiązana w nieprzekraczalnym
terminie 10 dni od dnia wyboru oferty wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości
cenę sprzedaży (pomniejszoną o wpłacone wadium). Na pisemny wniosek
wygrywającego oferenta wskazany termin zapłaty może zostać przesunięty.
6.3. Wszelkie koszty sprzedaży ponosi nabywca (wygrywający oferent).
7. Zawarcie umowy sprzedaży.
7.1. Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży jest faktura VAT.
7.2. Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej
zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy prawo
upadłościowe, w szczególności art. 313 tej ustawy.
8. Informacje dodatkowe.

8.1. Rękojmia za wady prawne i fizyczne jest wyłączona.
8.2. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
Unieważnienie konkursu nie daje podstaw do dochodzenia żadnych roszczeń od
syndyka lub masy upadłości Prometbet sp. z o.o. w upadłości, z wyjątkiem żądania
zwrotu wadium lub uiszczonej ceny sprzedaży.
8.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy
ustawy prawo upadłościowe, kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania
cywilnego.
8.4. Spory powstałe na tle interpretacji niniejszego Regulaminu oraz procedury sprzedaży
rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby Syndyka.
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