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RZESZÓW ogłoszenia drobne
INFORMACJA
O OGŁOSZENIACH I CENACH

BIURO
OGŁOSZEŃ
RZESZÓW
al. Powstańców Warszawy 14

telefon:
tel. 17 780 30 30

od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00–16.00
JAROSŁAW
CUT
ul. Sienkiewicza 1
tel. 16 621 38 28

faks:
17 780 33 63
(nie dotyczy konsumentów)

JASŁO
NUKA
Rynek 2
tel. 13 446 28 98

internet:
wyborcza.pl/reklamaGW

KROSNO
PODKARPACIE
ul. Słowackiego 6
tel. 13 432 64 22

e-mail:
biuro@rzeszow.agora.pl

MIELEC
KORSO
ul. Biernackiego 1
tel. 17 788 41 80

PRZEMYŚL
PRYZMAT
ul. Wałowa 1
37-700 Przemyśl
tel. 16 678 67 69
RZESZÓW
ARTECHSTYLE
ul. Miłocińska 1A
tel. 17 863 75 18

Kredyt 50 tys. rata 549 zł.
- bez Bik. Tel: 790 501 503

BIZNES

50 tys rata 545 zł, tel. 537 909 808,
792 003 993
ALE SZYBKA GOTÓWKA-nawet 10000 zł!
Proste zasady,
bez zbędnych formalności.
Provident Polska S.A. - 600 400 295
(taryfa wg opłat operatora)

SPRZEDAM
SPRZEDAŻ / SKUP SPÓŁEK; OBSŁUGA
PRAWNA tel. 22 / 828 30 80, 601 189 981

KUPIĘ

TURYSTYKA

Maszyny szwalnicze kupię, 601 217 100

Międzyzdroje, pokoje z łaz.TV 609 967 390

SPÓŁKĘ KAŻDĄ KUPIĘ, 728 867 700

USA WIZY; usa.szmurlo.pl, 602 633 535

USŁUGI

WYPOCZYWAJ NAD JEZIOREM
www.karczmataberska.pl
www.dworkolesin.pl
DOMKI, TEL. 504 213 677

POŻYCZKI POD HIPOTEKĘ 530127700

ATRIUM
ul. Anny
Jagiellonki 14/6
tel. 17 858 50 29

KOMUNIKATY
W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie
Wydział I Cywilny pod sygnaturą akt
I Ns 1100/14 toczy się postępowanie z
wniosku Michała Rawy o stwierdzenie
nabycia przez zasiedzenie przez Gminę
Brwinów nieruchomości położonej w Żółwinie
przy ulicy Cichej, stanowiącej działkę o
numerze ewidencyjnym: 396 o powierzchni
0,13 ha, dla której nie jest prowadzona
księga wieczysta. Wzywa się wszystkich
zainteresowanych, aby w ciągu 3 miesięcy
od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia
stawili się w Sądzie Rejonowym w
Pruszkowie Wydział I Cywilny i udowodnili
swoje prawa do powyższych nieruchomości
pod rygorem pod rygorem stwierdzenia
zasiedzenia o ile zostanie ono udowodnione.

InterRisk S.A. Vienna Insurance Group,
Oddział w Gdańsku mający swoją siedzibę
przy ul. Jagiellońskiej 13 unieważnia z dniem
niniejszego ogłoszenia druki ścisłego
zarachowania serii: KM-B308215, AL-D-882
do 890 szt 9, ZK-C9038 i 45162, K-A 10
72776 do 1072780 szt 5, K-A1072782 do
1072800 szt 19, K-A 1093029 do 1093050
szt 22. Osoby oferujące sprzedaż
ubezpieczenia na podstawie wyżej
wymienionych druków ścisłego zarachowania
w tym polis, potwierdzenia zawarcia umowy
ubezpieczenia OC w komunikacji, oraz innych
polis i kwitariuszy – czynią to bezprawnie,
bez wiedzy i zgody InterRisk S.A. Vienna
Insurance Group. Legitymowanie się
unieważnioną polisą nie rodzi
odpowiedzialności InterRisk S.A. Vienna
Insurance Group za zaistniałe zdarzenia
ubezpieczeniowe.

Syndyk masy upadłości

STALOWA WOLA
SZTAFETA
ul. 1 Sierpnia 12
tel. 15 642 25 05

Przedsiębiorstwa PEKUM Sp. z o.o.
z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Hanasiewicza 17 a, zgodnie z warunkami ustalonymi przez Sędziego Komisarza
postanowieniem z dnia 14 lipca 2015 roku (Sygn. akt V GUp 14/13)

w Biurze Ogłoszeń
Gazety Wyborczej
w Rzeszowie

ogłasza przetarg
na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego PEKUM Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie jako całość

ZDROWIE
LEKARZE SPECJALIŚCI
AAaa GinekologPrzywróć cykl 510-470-778
A Ginekolog cały zakres 514933932

PRACA
DAM PRACĘ

PRACA ZA GRANICĄ
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego PEKUM Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, jako całość stosownie do treści art. 551 Kodeksu
Cywilnego. W skład przedsiębiorstwa wchodzą:
· działka nr 1928 o powierzchni 0,5003 ha, położona w Rzeszowie przy ulicy Hanasiewicza 17A, własność Skarbu Państwa, grunt w użytkowaniu wieczystym,
oraz budynki i budowle znajdujące się na tym gruncie, własność upadłego, dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW nr RZ1Z/000711584/1
prowadzona przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie, o wartości rynkowej 4.775.000,00 zł
· działka nr 1499 i nr 1501 o łącznej powierzchni 0,4378 ha, położona w Przemyślu przy ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 24, własność Skarbu Państwa,
grunt w użytkowaniu wieczystym, oraz budynki i budowle znajdujące się na tym gruncie, własność upadłego, dla nieruchomości urządzona jest księga
wieczysta KW nr PR1P/00051769/0 prowadzona przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Przemyślu, o wartości 632.600,00 zł
· lokal mieszkalny o pow. 76,80 m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc, położony na parterze w budynku dwurodzinnym
w Przemyślu przy ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 24, oraz udział 7680/15450 w gruncie działki nr 1500 o pow. 0,0393 ha oraz w częściach wspólnych
budynku i innych urządzeniach nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali i takim samym udziałem w prawie do gruntu,
dla nieruchomości lokalowej urządzona jest księga wieczysta KW nr PR1P/00087756/7 prowadzona przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Przemyślu, o wartości 200.000,00 zł
· środki transportu o wartości 130.000,00 zł
· maszyny budowlane i sprzęt ciężki o wartości 400.900,00 zł
· maszyny i urządzenia o wartości 124.310,00 zł
· urządzenia i wyposażenie biurowe o wartości 5.390,00 zł
· meble biurowe o wartości 7.845,00 zł
· należności o wartości 5.000,00 zł

Firma Mega Arbeiter poszukuje do
pracy za granica:
wykwalifikowanych malarzy, operatorów
wózków widłowych, pielęgniarki,
Spawaczy TIG, CNC, pracowników
produkcyjnych, elektroników,
Wymagany j. niem.
Oraz wiele innych ofert dla fachowców.
tel kom.691 788 017 , 32 419 30 33
lub meil biuro.megaarbeiter@wp.pl
Zgłoś się do nas.
Posiadamy certyfikat nr 12158
OPIEKUNKI i PIELĘGNIARKI z dobrym
j. niem., bardzo dobre zarobki, email:
niemcy@domowaopieka.pl, t. 669 980 011
Panie 21-26 lat bardzo wysokie zarobki,
praca za granicą, zakwaterow., 573 088 471

Ag hostessy/masażystki wysokie zarobki
zamieszkanie ochrona Warszawa 228280263
BRYGADY ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH
GK W WARSZAWIE, TEL. 512 017 536
DO OCIEPLEŃ BUDYNKÓW 602 600 839
Kierowca C+E, przerzuty EU 4/2,
Radzymin, 660 562 800
Lakiernik proszkowy z możliwością
zamieszkania praca Pruszków 535-585-846
Panie 18-26 lat bardzo wysokie zarobki,
możliwość zakwaterowania, 735 476 051
Poszukujemy monterów instalacji
sanitarnych. Praca przy wymianach
w Warszawie tel: 602 230 331
Poszukuję do pracy w gosp. ogrod., para
lub Panów, oferuję zakwat. Tel. 601-436-055
Ślusarz-Spawacz,Monter, 603 846 003

Z przedmiotu sprzedaży wyłączone zostaną dokumenty upadłej Spółki podlegające archiwizacji oraz środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych znajdujące
się w masie.

RYNEK
NIERUCHOMOŚCI

1.
2.
3.
4.

SPRZEDAM GRUNT
Działki nad morzem pod domki wczasowe,
budowlane, pełne uzbrojenie,tel. 605-744-744

5.

POSZUKUJĘ
Grunty rolne > 50ha, PN 501-549-372

RYNEK
KOMERCYJNY
Warszawa Zielonka ul.Wolności 5
stan deweloperski lokale: 32m2,45m2,
50m2, 55m2, cena 4.450zł /m2 brutto,
tel. 507 017 043
deweloper.cialbud@wp.pl

Tynkarzy cem-wap. gips 605 786 510

6.
7.
8.
9.

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Przemyśla
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Rycerskie I i zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Wysockiego I/04
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 199
z póź. zm.),

zawiad am iam

10.
11.
12.
13.
14.

o podjęciu przez Radę Miejską w Przemyślu uchwał:
- Nr 98/2015 z dnia 25 czerwca 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rycerskie I dla
obszaru położonego pomiędzy drogą 05KD wyznaczoną
w obowiązującym planie osiedle „Rycerskie” od północy a ulicami
Franciszka Dolińskiego od wschodu, ul. Marcina Bielskiego od zachodu
i od południa z planem „Zasanie II”.

15.
16.
17.

- Nr 99/2015 z dnia 25 czerwca 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wysockiego I/04 obejmującej teren o symbolu U/MN (zabudowy
usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej) opisany w § 4 ust.
1 uchwały Nr 113/05 z dnia 30 czerwca 2005r. (opublikowanej w Dz.
Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 107, poz. 1758 z dnia 20 sierpnia 2005r.)

19.

Zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego w siedzibie Biura Rozwoju Miasta
Przemyśla, ul. Matejki 1 w terminie do dnia 14 sierpnia 2015r.

20.
21.
22.
23.
24.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
33193362.n

Cena wywoławcza wynosi 7.537.254,00 PLN (siedem milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote 00/100) netto.
Sprzedaż przedsiębiorstwa nastąpi w formie przetargu ofertowego
Przetarg prowadzi Syndyk pod nadzorem Sędziego Komisarza
Do składania ofert mają prawo osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne. Cudzoziemcy mogą składać oferty, jeżeli posiadają zezwolenie lub promesę
Ministra Spraw Wewnętrznych do nabycia nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. Z 1996 nr 54, poz. 245 ze zm.)
Pisemna oferta powinna zawierać:
a) dokładne określenie oferenta wraz z adresem (imię i nazwisko bądź nazwa firmy z adresem siedziby i statusem prawnym), numer telefonu kontaktowego, a także
numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium;
b) w przypadku przedsiębiorców aktualny wypis z właściwych rejestrów (KRS-u lub ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą);
c) w przypadku osób fizycznych kopię dowodu osobistego;
d) adres do korespondencji;
e) oferowaną cenę, która nie może być niższa aniżeli cena wywoławcza obejmująca kwotę 7.537.254,00 PLN (siedem milionów pięćset trzydzieści siedem
tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote 00/100);
f) dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami i dokumentacją wykazującą legitymację wskazanych osób
do reprezentowania oferenta (odpis z KRS-u lub innych właściwych rejestrów, uchwałę odpowiednich organów – o ile taka jest wymagana zgodnie
z zapisami ksh- że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę jest uprawniona do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę;
g) dowód wpłaty wadium w oryginale;
h) oświadczenie, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Sędziego Komisarza, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych oraz przedstawicieli upadłego;
i) zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z nabyciem przedmiotu przetargu;
j) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu niniejszego przetargu oraz warunkami sprzedaży i przyjęciu ich
bez zastrzeżeń;
k) w przypadku oferenta zagranicznego także promesę MSW zezwalającą na zakup nieruchomości w Polsce – o ile jest wymagana;
l) oferty sporządzone w języku obcym wraz z dokumentacją powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Wszystkie karty oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości kopert. Oferta powinna być sporządzona
wydrukiem komputerowym w języku polskim. Poprawki dokonane na ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę
podpisującą ofertę.
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę
Oferty niespełniające podanych powyżej wymogów nie będą rozpatrywane
Oferentami nie mogą być: Syndyk, Sędzia Komisarz, osoby wchodzące w skład zarządu upadłej Spółki oraz ich krewni i powinowaci
Oferty należy kierować, w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie o formacie nie mniejszym niż A4, umieszczonej w drugiej nieprzezroczystej kopercie,
z adnotacją „Oferta przetargowa na zakup przedsiębiorstwa PEKUM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Rzeszowie (sygn. akt V GUp 14/13)
– nie otwierać” na adres Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja do spraw upadłościowych i naprawczych przy ul. Kustronia 4,
35-303 Rzeszów w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), na rachunek bankowy
PEKUM Sp. z o.o. prowadzonym w mBanku o numerze 64 1140 1094 0000 3773 6000 1001 w terminie ustalonym dla złożenia ofert (decyduje data wpływu
środków pieniężnych na rachunek bankowy)
Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została zatwierdzona przez Sędziego Komisarza, na podstawie wyboru dokonanego przez Syndyka, zostanie
zaliczone na poczet ceny nabycia
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium podlega zwrotowi w terminie 14 dni od wydania przez Sędziego Komisarza postanowienia o zatwierdzeniu wyboru
nabywcy bądź stwierdzeniu bezskuteczności przetargu, jego odwołania lub unieważnieniu.
Od wpłaconych kwot wadium oferentom nie przysługują odsetki
Wadium przepada na rzecz Masy Upadłości PEKUM Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie w przypadku:
a) wycofania przez oferenta oferty po rozpoczęciu procedury otwarcia kopert;
b) uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od podpisania umowy sprzedaży;
c) nie stawienia się oferenta, którego oferta została przyjęta, do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie.
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Syndyk, Sędzia Komisarz dokonuje zatwierdzenia wyboru oferty w formie postanowienia na posiedzeniu, na którym
rozpoznane będą oferty. Sędzia Komisarz może odroczyć zatwierdzenie wyboru oferenta o tydzień, co podlega obwieszczeniu
Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny, po uprzednim uzyskaniu zgody
Sędziego Komisarza
Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, w siedzibie Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy- Sekcja do spraw upadłościowych
i naprawczych przy ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów w dniu 25 sierpnia 2015r. godzina 10.30 sala 1. Na zarządzenie Sędziego Komisarza może zostać
przeprowadzona w razie konieczności ewentualna licytacja ustna, która odbędzie się niezwłocznie po rozstrzygnięciu części pisemnej przetargu na posiedzeniu,
na którym rozpoznane będą oferty, na następujących warunkach:
a) kwotę wywoławczą stanowić będzie najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji;
b) oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik licytacji (licytant) złoży ofertę korzystniejszą;
c) licytacja odbywa się w ten sposób, że prowadzący ją Syndyk rozpoczyna od kwoty wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują kwoty wyższe z tym,
że podwyższenie kwoty nie może być mniejsze, niż wynosi ustalona kwota postąpienia;
d) postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100);
e) Syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji, który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników
nie podwyższył (trzecie powtórzenie zaoferowanej kwoty jest równoznaczne z jej przyjęciem).
Zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Sędzia Komisarz. Syndyk zawiera z wybranym oferentem umowę sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego w terminie
jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się postanowienia Sędziego Komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta
Wybrany oferent zobowiązany jest do zapłaty całej ceny najpóźniej w dniu sprzedaży przedmiotu przetargu
Wydanie przedmiotu umowy nastąpi po uregulowaniu całości kwoty przez wybranego oferenta i podpisaniu umowy sprzedaży
Na nabywcy ciąży obowiązek poniesienia opłat i kosztów związanych z nabyciem przedsiębiorstwa upadłego
W sprawach nieuregulowanych ustawą Prawa upadłościowego i naprawczego, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego
Ze szczegółowym wykazem majątku, wyceną rzeczoznawcy wraz z załącznikami oraz regulaminem przetargu można zapoznać się w Biurze Syndyka Masy
Upadłości PEKUM Sp. z o.o. ul. Narutowicza 55/6 w Lublinie, codziennie w dni robocze w godz. 9.00-14.00 (tel. +48 723 34 45 56) lub w Sądzie Rejonowym
w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja do spraw upadłościowych i naprawczych przy ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów w aktach sprawy V GUp 14/13.

33192977.n
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