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Syndyk Masy Upadłości  
ANGOPOL Anna Murczkiewicz w upadłości likwidacyjnej 
 
 
Sygn. akt: VI GUp 24/16 lik 
 
 

REGULAMIN PRZETARGU 
ofertowego, pisemnego, nieograniczonego 

na sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności przysługujących masie upadłości 
 

 
 

I.  PRZEDMIOT  PRZETARGU 
Przedmiotem przetargu są wierzytelności przysługujące masie upadłości – zgodnie z wykazem: 
 
Upadły: Anna Murczkiewicz prowadząca działalność gospodarczą ANGOPOL Anna 

Murczkiewicz w upadłości w Węgierskiej Górce  
 

dłużnik kwota 
wierzytelności 

tytuł wykonawczy stan postępowania 
 

GEVISTA sp. z o.o. 
w Rzeszowie  
KRS: 0000378614 

35.850,81zł  
wraz z odsetkami 
i kosztami 
postępowania 

 

 Nakaz Zapłaty Sądu Rejonowego w 
Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy 
z dnia 03.08.2016r, sygn. akt VI GNc 
969/16,  

 Nakaz Zapłaty Sądu Rejonowego w 
Rzeszowie V Wydział Gospodarczy z 
dnia 23.05.2013r, sygn. akt V GNc 
2070/13,  

 Nakaz Zapłaty Sądu Rejonowego w 
Rzeszowie V Wydział Gospodarczy z 
dnia 05.06.2013r, sygn. akt V GNc 
845/13,  

Postanowienie z dnia 
01.06.2017r, sygn. akt 
Km 313/17 o 
umorzeniu egzekucji 
ze względu na 
bezskuteczność. 
 

 
 
 
 

II. OGŁOSZENIE PRZETARGU 
Procedurę przetargową rozpoczyna się od ogłoszenia o przetargu, zamieszczonego przez syndyka 
masy upadłości w prasie. 

 
III. OFERTY 

§1 
Pisemne oferty należy składać w kopercie z dopiskiem „wierzytelności – przetarg” na adres: 
Syndyk masy upadłości ANGOPOL Anna Murczkiewicz ul. 1 Maja 2, 43-300 Bielsko-Biała 
skrytka poczt. 465,  
-  w terminie podanym w ogłoszeniu prasowym. 

§2 
Pod rygorem nie wzięcia jej pod uwagę, oferta musi zawierać: 

1. jednoznaczne określenie przedmiotu oferty , 
2. nazwę oferenta wraz z aktualnym wypisem z KRS lub innych właściwych rejestrów,   
3. oferowaną cenę nabycia w walucie polskiej wyrażoną kwotowo i słownie,  
4. oświadczenie o akceptacji warunków Regulaminu Przetargu, 
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IV. PRZETARG 
§1 

1. Przetarg prowadzi syndyk. 
Rozpatrzenie ofert odbędzie się w dniu  16.01.2018r godz. 10.30 w biurze syndyka w 
Bielsku-Białej ul. Powstańców Śl. 6 pok. 212.  

2. Wyboru najkorzystniejszej oferty, zawierającej najwyższą cenę dokonuje syndyk. 
 

§2 
W przypadku gdy wpłynie kilka ofert na zakup wierzytelności z taką samą oferowaną ceną, 
syndyk zastrzega sobie prawo rozstrzygnięcia przetargu na drodze dalszych negocjacji. 

§3 
Oferenci, którzy nie mieli podczas przetargu swojego przedstawiciela o wynikach przetargu zostaną 
poinformowani pisemnie.   
 

V.  CENA 
1. Podana cena nie obejmuje podatku VAT. 
2. Oferowana cena musi być podana w walucie polskiej /złoty/, w kwocie netto. 
3. Nabywca ponosi wszelkie koszty i ciężary /podatki, opłaty/ związane z zawarciem umowy 

sprzedaży oraz z przeniesieniem praw. 
4. Potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną 

nabycia jest niedopuszczalne. 
 

VI. NABYCIE 
1. Syndyk zawiadomi oferenta, którego oferta została wybrana o terminie zawarcia umowy 

kupna-sprzedaży.  
2. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest wpłacić cenę nabycia. Przy czym 

rachunek bankowy masy upadłości musi być uznany najpóźniej w dniu poprzedzającym 
ustalony dzień podpisania umowy.    

3. Zapłata ceny nabycia musi być dokonana przelewem  bezpośrednio z rachunku bankowego 
oferenta. 

4. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej i 
obciążenia wygasają z mocy prawa na podstawie art. 313 ustawy Prawo upadłościowe i 
naprawcze. 

 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nie przyjęcia oferty, prowadzenia 
ewentualnych dalszych negocjacji z wybranymi oferentami bądź odstąpienia od przetargu lub 
jego unieważnienia w całości lub w części w każdym momencie bez podania przyczyn.  

2. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać informacje dotyczące przedmiotu 
przetargu i zapoznać się z Regulaminem Przetargu w biurze syndyka w Bielsku-Białej 
ul.Powstańców Śl. 6 oraz pod numerem telefonu 604-812-414, 783-162-700 mail: 
syndyk.dw@gmail.com, lucyna.t@wp.pl a także na stronie internetowej www.syndyk-dw.pl.  

 
 

Syndyk masy upadłości 
 

Danuta Wieczorek 


