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RZESZÓW ogłoszenia drobne
Zatrudnię zacieraczy i betoniarzy
do posadzek przemysłowych.
Praca w Warszawie.
Telefon: 531 015 055

PRACA
DAM PRACĘ

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
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 21 kwietnia 2016 roku
oraz postanowieniem z dnia 09 czerwca 2016 roku (Sygn. akt V GUp 14/13)

AMasażystki super zarobki(do uzgodnienia)
Zatrudnimy ZBROJARZY lub BRYGADY
ekskluzyw.lokal Centrum W-wy 726 329 925
ZBROJARSKIE. Praca w Warszawie.
Tel. 696 747 909
Dekarzy, pomoc. Atrakcyjne zarobki.
Zakwaterowanie. Ząbki k/W-wy 601283957
Dekarzy, pomoc. Atrakcyjne zarobki.
Zakwaterowanie. Ząbki k/W-wy 601283957

PRACA ZA GRANICĄ

Do ociepleń budynków pryw. bez nałogów
zakwaterowanie 608649477

Firma Transportowa z Niemiec zatrudni
kierowcow kategori C+E z wpisem 95.
Praca od zaraz na warunkach niemieckich.
Kontakt: + 49 2381 91444 105,
mail: dispo@watzlawek-trans.de

Fachowców do ścian GK samodzielnych z
zamieszkaniem w W-wie, murarzy 512017536
Firma transportowa poszukuje
KIEROWCÓW w transporcie krajowym +
„Bliska Europa”. Czas pracy - do dwóch
tygodni w trasie. Wymagania: prawo jazdy
kat. C+E ADR+cysterny. Tel.515-104-000,
515-103-000.
Gosp. rolne, 1 osoba, zakwater. 602596646

ogłasza przetarg na sprzedaż poszczególnych nieruchomości
upadłego PEKUM Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż poszczególnych nieruchomości upadłego, zgodnie z opisem i oszacowaniem
przedsiębiorstwa sporządzonym przez biegłego sądowego Marka Pijanowskiego.

EDUKACJA

PRZEDMIOTAMI PRZETARGU SĄ:

KOREPETYCJE
Matematyka, 784 643 154 Skype: intal4

KIEROWCA CE Rosja Europa 22 7246640
Kierowcę autobusu z doś., możl. zakw.
(ok. Warszawy). 602 175 258
MANAGERA do prowadzenia hotelu
na Mazurach, zgłoszenia wraz z CV:
tel. 22 629 70 21
biuro@mtgroup.com.pl
MURARZY SILKA NA KLEJ,
ZAKWATEROWANIE, ZALICZKI,
WARSZAWA I GDAŃSK 503 046 479
Zatrudnimy KIEROWCĘ kat. C+E
z kursem na przewóz rzeczy, badanami
psychotechnicznymi i lekarskimi, nowym
prawem jazdy, ADR, kartą kierowcy.
Mile widziane doświadczenie na trasach
międzynarodowych.Kontakt:kadry@temperi.pl
tel. 602 123 123, 728 423 630
Poszukuję do paracy na stanowisko:
MALARZ, SZPACHLARZ, MONTER
ŚCIANEK G/K, praca na terenie Warszawy.
Płatne co tydzień. Tel. 501 419 307
Spółka zagraniczna zatrudni specjalistę
- handlowca na teren Europy Wschodniej.
Wymagana znajomość języka angielskiego
i rosyjskiego. Branża metalowa :
nity, nitownice ,elementy złączne.
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres :
marianna.zalewska@gesipa.com.pl
Tłumacz-POMOCNIK MURARZA PIECÓW
PRZEMYSŁOWYCH-znajomość francuskiego.
rekrutacja@refratec.pl
tel: 22 2736707, 501 328 558.
Zatrudnię BOSMANA do prowadzenia
dużej jednostki pływającej na Mazurach,
zgłoszenia wraz z CV:
tel. 22 629 70 21 biuro@mtgroup.com.pl

·

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/00071584/1
prowadzona przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie – cena wywoławcza
4.775.000,00zł netto (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy 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 – cena wywoławcza 632.600,00 zł netto (sześćset trzydzieści dwa tysiące sześćset złotych)

·

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 i częściach wspólnych budynku
i innych urządzeniach niesłużących 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, – cena wywoławcza 200.000,00 zł netto (dwieście tysięcy złotych)

BIZNES
SPRZEDAM
Sprzedam formierki FKT-148 wraz
z kompletem skrzyń formierskich i płytami
podmodelowymi oraz kratę wstrząsową
WKM-4, mieszarkę AG0-30A, tokarki do
metalu i maszyny stolarskie.
Tel. 505 068 688, 506 103 413

KUPIĘ
SPÓŁKĘ KAŻDĄ KUPIĘ, tel. 728 86 77 00

USŁUGI
Kredyty gotówkowe, bez BIK
514-199-708
POŻYCZKI POD HIPOTEKĘ 530127700

TURYSTYKA
Gorce, wakacje, pensjonat,18 332 40 71
Międzyzdroje, pokoje z łaz.TV 609 967 390
MORZE. KWATERY USTKA. 692 609 654
USA wizy, www.usa.szmurlo.pl 602633535
Ustka pok. w ośr. wypoczynk. 59 8144426
Ustronie pensj-80m morze 695 44 25 03

KOMUNIKATY
ZAGUBIONO WARSZAWSKĄ KARTĘ
MIEJSKĄ NR 09900445874 NA NAZWISKO
ADAM PARADOWSKI
Zgubiono wkm 15215677901 t 535825216

33329428

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
Sp. z o.o. 35-025 Rzeszów
ul. Lisa-Kuli 13a
tel. 85 – 360 – 21, fax 85 – 214 – 71

OGŁASZA PRZETARG
NIEOGRANICZONY NA:
Wymianę WLZ, instalacji oświetleniowej
klatek schodowych oraz wykonanie rurażu
dla instalacji teletechnicznych w budynku
przy ul. Staszica 27 w Rzeszowie.
I. Termin składania ofert upływa w dniu 08.07.2016 r.
o godz.1200 – Sekretariat MZBM I p.
II. Otwarcie ofert w dniu 08.07.2016 r. o godz. 1215
– świetlica MZBM II p.
III. Materiały do przetargu do pobrania na stronie:
www.mzbm.rzeszow.pl
IV. Informacji n.t. zamówienia udziela:
Wiesława Wolan – tel. 17 86-14-751
33459137

1. Sprzedaż nieruchomości upadłego nastąpi w formie przetargu ofertowego
2. Przetarg prowadzi Syndyk pod nadzorem Sędziego Komisarza
3. 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.)
4. 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) oferowane ceny, które nie mogą być niższe aniżeli ceny wywoławcze, powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT;
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.
5. Każdy oferent może złożyć po jednej ofercie na każdą z poszczególnych nieruchomości.
6. Oferty niespełniające podanych powyżej wymogów nie będą rozpatrywane
7. Oferentami nie mogą być: Syndyk, Sędzia Komisarz, osoby wchodzące w skład zarządu upadłej Spółki oraz ich krewni i powinowaci
8. Oferty należy kierować, w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie o formacie nie mniejszym niż A4, umieszczonej w drugiej
nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją „Oferta przetargowa na zakup nieruchomości 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 ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych przy ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów w terminie 21 dni licząc od dnia ogłoszenia
o przetargu (liczy się data wpływu oferty)
9. Warunkiem uczestnictwa w przetargu na poszczególne nieruchomości jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej
danej nieruchomości, 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)
10. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została zatwierdzona przez Sędziego Komisarza, na podstawie wyboru dokonanego
przez Syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia
11. 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.
12. Od wpłaconych kwot wadium oferentom nie przysługują odsetki
13. 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.
15. 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
16. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania
przyczyny, po uprzednim uzyskaniu zgody Sędziego Komisarza
17. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, w siedzibie Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds.
Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych przy ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów w dniu 07 września 2016r. godz. 13.00 – sala nr 29. 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. Osoby przybyłe
w imieniu oferentów winny posiadać pełnomocnictwo do udziału w tej części przetargu. Licytacja ustna przebiegać będzie 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 1.000,00 zł (jeden tysiąc 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).
19. Zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Sędzia Komisarz. Syndyk zawiera z wybranym oferentem umowę sprzedaży nieruchomości
upadłego w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się postanowienia Sędziego Komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta
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
22. Na nabywcy ciąży obowiązek poniesienia opłat i kosztów związanych z nabyciem nieruchomości upadłego
23. W sprawach nieuregulowanych ustawą Prawa upadłościowego i naprawczego, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego
24. 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 ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych przy ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów w aktach sprawy V GUp 14/13.
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