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Syndyk masy upadłości

Morawiecki o planie
na Podkarpaciu
ciskaliśmy zęby, za mało oszczędzaliśmy. Itrochę ten mechanizm powinniśmy zmieniać, choć mam świadomość, że wnaszej ekipie rządowej, która propaguje solidarność, solidaryzm,
nie będzie to łatwe – mówił w Rzeszowie Morawiecki. – Nauczyliśmy się korzystać ze środków unijnych. To dobrze, ale mam taką ref leksję – to nie
z aquaparków, nie ze stadionów czy
też nawet z równych chodników rodzi się dobrobyt narodów i szybki
wzrost gospodarczy. Te środki unijne
można itrzeba lepiej wykorzystać, ina
to chcemy postawić nacisk. Chcemy,
aby każda złotówka, każde euro z tej
nowej perspektywy zostały wykorzystane przede wszystkim we współpracy z biznesem. Chcemy, aby te środki
z jednej strony trafiały na podatny

– Do Rzeszowa
przeniesiony zostanie
sekretariat, który zajmie
się współpracą z Białorusią
i Ukrainą. Tutaj
w ogromnym stopniu
będziemy wspierać dalszy
rozwój m.in. Doliny
Lotniczej, sektora energii
odnawialnej, współpracę
między instytutami
badawczymi a przemysłem
– zapowiedział
w Rzeszowie wicepremier
Mateusz Morawiecki.
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MATEUSZ MORAWIECKI:

W środę na Podkarpaciu gościł Mateusz Morawiecki, wicepremier oraz minister rozwoju. Przed południem
w gmachu Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie spotkał się z podkarpackimi przedsiębiorcami. Główna
sala urzędu wypełniła się po brzegi
– na spotkanie przybyli zarówno ci,
którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w biznesie, jak i ci najwięksi z Adamem Góralem, prezesem Asseco Poland. Wszyscy byli ciekawi założeń
tzw. Planu Morawieckiego. Jest to duży plan rozwoju kraju na najbliższe 25
lat. Morawiecki jest zwolennikiem
zwiększenia udziału kapitału polskiego wgospodarce. Uważa, że zbyt mocno uzależniliśmy się od zewnętrznego finansowania i zagranicznych inwestorów. – Najzdrowszym mechanizmem rozwoju gospodarczego, który obserwowaliśmy przez ostatnie 70
czy też nawet 170 lat, są własne oszczędności w kraju. Przez ostatnie 27
lat obserwowałem coś, z czym nie
mogłem się pogodzić – brak patriotyzmu gospodarczego. Popadliśmy troszeczkę w konsumpcjonizm, a za mało zakasywaliśmy rękawy, za mało za-

– Odcinek południowy S19
ma większą szansę, aby
zaistnieć. Jest to dla nas
jeden z kluczowych
odcinków (...). Kompletnie
nie jest możliwe, aby
wszystko wybudować za
budżetowe pieniądze
grunt komercyjny, z drugiej, aby doprowadzić do jak najlepszej współpracy pomiędzy nauką abiznesem, ztrzeciej, aby tak wybierać te wasze wnioski, by niosły one komponent innowacyjności, ale nie były one sztuką dla
sztuki – mówił przedsiębiorcom Mateusz Morawiecki.
Plan Morawieckiego opiera się na
pięciu filarach: reindustrializacji, rozwoju innowacyjnych firm, kapitale
dla rozwoju, ekspansji zagranicznej
oraz rozwoju społecznym i regionalnym. Za kła da on m.in. „mą dre
wzmocnienie industrializacji, czyli

Przedsiębiorstwa SKAMAT Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Wrzosowa
101, zgodnie z warunkami zatwierdzonymi przez Sędziego-komisarza
postanowieniem z dnia 31 marca 2016 roku (Sygn. akt V 1 GUp 18/15)

zwiększenie wytwórczości” oraz
wsparcie dla eksportu. Przewiduje
też zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych, które mogłyby
zmniejszyć wagę kryterium cenowego i preferować małe i średnie przedsiębiorstwa, kładzie m.in. nacisk na
cyfryzację kraju i rozwój wspomnianej już innowacyjności.
Morawiecki powiedział podczas
spotkania w urzędzie marszałkowskim, że jeszcze przed wakacjami
opracowany zostanie pierwszy pakiet ustaw wspierających przedsiębiorców. – Chcielibyśmy, żeby to był
zauważalny pakiet dla władzy i biznesu. Zaczniemy o nim komunikować już w maju, a jeszcze przed wakacjami przejdzie przynajmniej przez
rząd, jeżeli nie przez parlament – mówił Morawiecki.
– Jednym z okien na świat jest S19.
Dla Podkarpacia to bardzo ważne zadanie. Czy będzie to zadanie realizowane? Jakie środki zostaną przeznaczone? – pytała wicepremiera Krystyna Skowrońska, poseł PO z Podkarpacia. – Odcinek południowy ma
większą szansę, aby zaistnieć. Jest to
dla nas jeden z kluczowych odcinków. Zastaliśmy przedwyborcze plany budowy sieci dróg o wartości ok.
194 mld zł. A pieniędzy ile jest? 107
mld zł. Fajnie jest na mapie robić kreski, tylko środków w budżecie nie zastaliśmy. I kompletnie nie jest możliwe, aby wszystko wybudować za te
budżetowe pieniądze – odpowiedział
Morawiecki.
Wicepremier był pytany o działania na rzecz rozwoju Podkarpacia.
– Jednym z takich działań jest przeniesienie tutaj sekretariatu, który
zajmie się współpracą z Białorusią
i Ukrainą. Tutaj w ogromnym stopniu będziemy wspierać dalszy rozwój m.in. Doliny Lotniczej, sektora
energii od nawial nej, współ pra cę
między instytutami badawczymi
a przemysłem – zapowiedział Morawiecki. f

Ogródki już na rzeszowskim Rynku

ogłasza przetarg
na sprzedaż przedsiębiorstwa
upadłego SKAMAT Sp. z o.o. z siedzibą
w Stalowej Woli jako całość
1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego SKAMAT Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością. z siedzibą w Stalowej Woli jako całość stosownie do treści art. 551
Kodeksu Cywilnego, zgodnie z opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa sporządzonym przez biegłego
sądowego Marka Pijanowskiego. Z przedmiotu sprzedaży wyłączone zostaną dokumenty upadłej Spółki
podlegające archiwizacji oraz środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych znajdujące się
w masie.
Cena wywoławcza wynosi 2.250,000,00 PLN (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Do ceny wywoławczej może zostać doliczony VAT wynikający z przepisów prawa obowiązujących w dniu
zawarcia umowy.
2. Sprzedaż przedsiębiorstwa nastąpi w formie przetargu ofertowego
3. Przedsiębiorstwo upadłego jest przedmiotem dzierżawy z prawem pierwokupu. Dzierżawcy przysługuje
prawo pierwokupu, które może być zrealizowane w ciągu 1 miesiąca od zawiadomienia o sprzedaży
4. Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego-komisarza
5. 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.)
6. 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
2.250.000,00 PLN (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 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.
7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę
8. Oferty niespełniające podanych powyżej wymogów nie będą rozpatrywane
9. Oferentami nie mogą być: syndyk, Sędzia-komisarz, osoby wchodzące w skład zarządu upadłej Spółki
oraz ich krewni i powinowaci
10. 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 SKAMAT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Stalowej Woli (sygn. akt V
1 GUp 18/15) – nie otwierać” na adres: Biuro Syndyka Masy Upadłości SKAMAT Sp. z o.o.,
ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin w terminie do dnia 11 maja 2016r (liczy się data wpływu oferty)
11. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 225.000,00 zł (dwieście
dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), na rachunek bankowy SKAMAT Sp. z o.o. w upadłości
likwidacyjnej, ul. Wrzosowa 1, 37-450 Stalowa Wola, prowadzonym w mBanku o numerze
56 1140 1094 0000 4414 5000 1001 w terminie do dnia 11 maja 2016r. przed złożeniem oferty (decyduje
data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy)
12. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została zatwierdzona przez Sędziego-komisarza,
na podstawie wyboru dokonanego przez Syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia
13. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie niezwłocznie zwrócone, po zatwierdzeniu wyboru
oferty przez Sędziego-komisarza bądź stwierdzeniu bezskuteczności przetargu, jego odwołania lub
unieważnieniu.
14. Od wpłaconych kwot wadium oferentom nie przysługują odsetki
15. Wadium przepada na rzecz Masy Upadłości SKAMAT Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli 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.

PATRYK OGORZAŁEK

Wystarczyło kilka dni lepszej pogody i na rzeszowskim Rynku pojawiły się kawiarniane ogródki. W tym
roku będzie ich 33.

16. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na posiedzeniu jawnym, w Sądzie Rejonowym
w Tarnobrzegu w dniu 13 maja 2016r. w Sali 116 o godz. 10.45. Wyboru dokonuje syndyk, Sędziakomisarz 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 zawiera z wybranym oferentem umowę sprzedaży przedsiębiorstwa
upadłego w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się postanowienia Sędziegokomisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta
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Tak jak w ubiegłych latach kolorystyka parasoli oraz część elementów wyposażenia musi być we wszystkich
ogródkach jednakowa. Dopuszczalne są parasolki tylko w kolorze écru,
stoły i krzesła muszą stać na zielonej
wykładzinie. Restauratorzy zainteresowani prowadzeniem ogródków
musieli wziąć udział w przetargu organizowanym przez Miejską Administrację Targowisk i Parkingów. – Za
metr kwadratowy ogródka restauratorzy płacą złotówkę dziennie – mówi Katarzyna Pawlak z biura prasowego rzeszowskiego urzędu miasta.
Oficjalnie sezon ogródkowy na płycie Rynku ma się zakończyć w połowie października. Istnieje jednak
możliwość przedłużenia go do końca października. Restaurator będzie

17. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym
etapie bez podania przyczyny, po uprzednim uzyskaniu zgody Sędziego-komisarza
18. Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Przetarg nie dojdzie do skutku w razie
niezłożenia oferty spełniającej powyższe warunki
19. Notarialna umowa sprzedaży zawarta będzie w ciągu miesiąca od dnia zatwierdzenia wyboru oferty
przez Sędziego-komisarza
20. Wybrany oferent zobowiązany jest do zapłaty całej ceny najpóźniej w dniu sprzedaży przedmiotu
przetargu
21. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi po uregulowaniu całości kwoty przez wybranego oferenta
i podpisaniu umowy sprzedaży

Kolorystyka parasoli od lat jest na rzeszowskim Rynku ujednolicona

22. Na nabywcy ciąży obowiązek poniesienia opłat i kosztów związanych z nabyciem przedsiębiorstwa
upadłego

płacił za te dodatkowe ponad dwa tygodnie taką samą stawkę jak w sezonie, czyli złotówkę dziennie za metr
kwadratowy ogródka. Jeśli zechce
prowadzić ogródek w listopadzie, będzie płacił mniej – połowę stawki, czyli 50 gr za metr kwadratowy.

23. W sprawach nieuregulowanych ustawą Prawa upadłościowego i naprawczego, stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu Cywilnego

Tak jak w ubiegłych latach 3 maja
ogródki będą musiały zostać zdemontowane. Natomiast 29 maja będzie
w nich obowiązywała prohibicja. Tego dnia imprezę na Rynku z okazji
Dnia Dziecka i Dnia Matki organizuje Caritas. f

24. Ze szczegółowym wykazem majątku, wyceną rzeczoznawcy wraz z załącznikami oraz regulaminem
przetargu można zapoznać się w Biurze Syndyka Masy Upadłości SKAMAT 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
Wydział V Gospodarczy Sekcja Upadłościowa w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg
w aktach sprawy V 1 GUp 18/15.
REKLAMA

33396687

