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RZESZÓW Wydarzenia
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 16 maja 2016 roku (Sygn. akt V 1 GUp 18/15)

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 1.999.000,00 PLN
(jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 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
1.999.000,00 PLN (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 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 kar ty ofer ty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości
zdekompletowania zawar tości kopert. Ofer ta 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
„Ofer ta 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 13 lipca 2016r (liczy się data wpływu oferty)
11. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 199.900,00 PLN
sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset 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
13 lipca 2016r. przed złożeniem oferty (decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy)
12. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została zatwierdzona przez Sędziegokomisarza, 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 ofer ta została przyjęta, do zawarcia umowy
w wyznaczonym terminie.
16. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na posiedzeniu jawnym, w Sądzie
Rejonowym w Tarnobrzegu w dniu 15 lipca 2016r. w Sali 116 o godz. 10.00. Wyboru
dokonuje syndyk, Sędzia-komisarz dokonuje zatwierdzenia wyboru ofer ty w formie
postanowienia na posiedzeniu, na którym rozpoznane będą ofer ty. 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
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
22. Na nabywcy ciąży obowiązek poniesienia opłat i kosztów związanych z nabyciem
przedsiębiorstwa 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 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.
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Odstrzelono cztery dziki
Ciągle jeszcze nie wykoszono wszystkich terenów
na osiedlu Staromieście,
gdzie grasują stada dzików.
– Na polecenie prezydenta
piszemy listy do właścicieli
działek – mówi Dariusz
Reguła z wydziału ochrony
środowiska Urzędu Miasta
Rzeszowa. Akcja
myśliwych przynosi efekty,
odstrzelono już cztery
dziki.
MA REK KRU CZEK

Na Staromieściu, gdzie grasują stada dzików, około 100 ha powierzchni
jest w rękach prywatnych właścicieli. Około 17 ha posiada miasto, które
wykosiło je zaraz po otrzymaniu informacji o zagrożeniu ze strony dzików. Swoich kilkunastu hektarów ciągle jeszcze nie wykosiła Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Zodiak”. – Zaczęli kosić, ale nie dokończyli. Wielokrotnie
monitowaliśmy o to, ale bez efektu.
Do wykoszenia zostały jeszcze tereny należące do spółdzielni w okolicy
m.in. ulic Krogulskiego i Gromskiego. Prezydent Rzeszowa nakazał teraz wysyłanie monitów na piśmie.
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SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Tablice na Staromieściu

Nie tylko do spółdzielni, ale też do
prywatnych właścicieli mniejszych
działek – informuje Dariusz Reguła.
Dziki, których liczbę na Staromieściu szacuje się na blisko 20 sztuk
w dwóch stadach, niszczą uprawy,
podchodzą do domów. Mieszkańcy
zgodnie z sugestią urzędników próbowali odstraszać dziki racami. – Ale
już niewiele to daje. Dziki przyzwyczaiły się do ludzi i ruchu ulicznego. Nie boją się – mówi Piotr Binduga, wiceprzewodniczący rady osiedla Staromieście. Dziki szczególnie
upodobały sobie okolice ul. Borowej. Powo du ją nie tyl ko szko dy
w nielicznych tu już uprawach, ale
przede wszystkim obawy mieszkań-

Street art w Mielcu
Jak pobudzić wrażliwą na sztukę
młodzież do zaangażowania się
w życie kulturalne miasta, a dorosłym zapewnić możliwość rozwijania zainteresowań? Wiedzą to
w Mielcu. Trwają nabory na warsztaty.

MAM

Stowarzyszenie Kulturalne JARTE
z Mielca już po raz 10. organizuje imprezę o nazwie „M4 – Moje Miasto,
Moje Miejsce”. „M4” integruje alternatywne środowisko artystyczne
Mielca i regionu. W tym roku projekt
„M4” odbywa się pod hasłem „#SztukaWyrazu”.
W ramach imprezy organizowane są warsztaty artystyczne dla młodzieży i dorosłych z różnych środowisk. W tym roku zajęcia warsztatowe będą się odbywać od czerwca do
sierpnia. Przygotowano warsztaty
związane z kulturą hiphopową i słowem. W ramach tegorocznego „M4
– Moje Miasto, Moje Miejsce” odbędą się także zawody taneczne breakdance, happeningi oraz wystawy. Organizatorzy chcą dotrzeć do młodych
ludzi, którzy się nudzą w wakacje.
Graffiti Jam czy fotografowanie miasta wspólnie z artystami to okazje do
zarażenia się pasją i poznania wielu
nowych osób.
„M4 – Moje Miasto, Moje Miejsce”
organizują młodzi ludzie wspólnie
z animatorami ze Stowarzyszenia
Kulturalnego JARTE. Dzięki ich działaniom Mielec zyskał niezwykłe wydarzenie artystyczne rozpoznawalne w regionie. Przy „M4” pracowało
dotychczas kilkudziesięciu artystów
z całego kraju, którzy wspólnie z mielecką młodzieżą tworzyli spektakle
teatralne, murale, wystawy fotogra-

ficzne, happeningi i wiele innych akcji. Mieleckiego „M4” nie byłoby także bez wolontariuszy, którzy poświęcają swój wolny czas, aby zorganizować to przedsięwzięcie. Trwa dla nich
nabór na stronie www.m4.mielec.pl.
W tym roku wszystkie wydarzenia w ramach „M4” odbędą się między czer wcem a wrześ niem. Ze
względu na to, że jest to edycja wyjątkowa, organizatorzy postanowili
przypomnieć wszystkie dotychczasowe działania. We wrześniu zostanie zorganizowane spotkanie podsumowujące 10 lat projektu „M4”.
Do projektu „M4” organizatorzy
zapraszają szereg artystów, którzy
poprowadzą warsztaty i spotkania.
W tym roku będą to osoby związane
ze street artem, breakdance’em i fotografią. Na „M4” pojawią się m.in.
Michał Łuczak – artysta fotograf, który znany jest w kraju dzięki fotografiom sta re go dworca ko le jowe go
w Katowicach. Jego zdjęcia wydano
w albumie pt. „Brutal”, Arkadiusz
Andrejkow – malarz z Sanoka, autor
kilkudziesięciu murali i graffiti, szczególnie lubujący się w malowaniu wyrazistych portretów, oraz Leser – ceniony grafficiarz i artysta malarz z Nowego Sącza. Pojawią się także bboye
Beeski Piotr Kania, Paweł Kątny, znany jako Chuchu, oraz Mefo Mateusz
Godlewski – członkowie Polskiego
Flavoru, czołowej ekipy z Polski. Na
imprezach „M4” będą grali DJ z Mielca z grupy Kushayet Crew oraz DJ
Plash z Krakowa.
Inicjatywa „M4 – Moje Miasto, Moje Miejsce” – „#SztukaWyrazu” 10.
edycja jest dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, województwa podkarpackiego oraz Stowarzyszenia
Kulturalnego JARTE pozyskanych
z 1 proc. podatku. f

ców przed atakami na ludzi. Po tragedii, która wydarzyła się niedawno w Kurozwękach w województwie
świętokrzyskim, mieszkańcy Staromie ścia za czę li się na prawę bać.
W Kurozwękach dzik zaatakował i zabił 85-letnią kobietę.
Urząd Miasta Rzeszowa porozumiał się z Wojskowym Kołem Łowieckim „Rogacz”. Myśliwi rozpoczęli akcję odstrzału dzików, bo wyłapanie
ich nie wchodzi w grę.
– Wywiezione, bardzo szybko wrócą w miejsce, gdzie jest im dobrze
– wyjaśnia dr Robert Sączawa, z którym miasto ma umowę na opiekę nad
dzikimi zwierzętami i konsultuje swoje decyzje.
Myśliwi postawili na terenie opanowanym przez dziki trzy zwyżki.
Codziennie zasiadają na nich strzelcy. Do ostatniego piątku odstrzelono
cztery dziki. – Teraz musimy przestawić nasze zwyżki, bo dziki są bardzo
inteligentne i szybko nauczyły się,
gdzie grozi im niebezpieczeństwo
– mówi Paweł Kyc, myśliwy z koła Rogacz. – Plan zakłada odstrzał około 20
sztuk – informuje Reguła.
Myśliwi będą na Staromieściu do
końca tego roku.
– Akcja trwa, ale nie da pełnego
efektu, jeżeli nie będziemy działać
kompleksowo. Chodzi o odstrzał, ale
równocześnie odstraszanie i koszenie nieużytków – kończy Reguła. f

Prawie 240 tys.
zł na place zabaw
Miasto rozstrzygnęło przetarg na
wyposażenie w nowe urządzenia
dziewięciu placów zabaw. Koszt
tego zadania to blisko 240 tys. zł.
– W zorganizowanym przez Zarząd Zieleni Miejskiej przetargu
wzięły udział cztery firmy. Zwyciężyła firma z Przewrotnego i to
ona będzie realizować zadanie
– informuje Katarzyna Pawlak
z biura prasowego rzeszowskiego urzędu miasta.
Mia sto wy po sa ży w nowe
urządzenia dziewięć istniejących
placów zabaw. Jednym z nich będzie plac przy ul. Miłocińskiej,
który powstał w ubiegłym roku.
Przeważały tam urządzenia dla
starszych dzieci. Teraz pojawią się
atrakcje dla młodszych dzieci,
m.in. bujaczki, kiwaki, linarium.
W ogródku jordanowskim przy
ul. Niedzielskiego pojawi się linarium i siłownia plenerowa, przy
ul. Unii Lubelskiej – zestaw zabawowy, przy Kustronia i Grabskiego – także siłownie. Prace mają się
rozpocząć niebawem. Dziewięć
rzeszowskich placów zabaw ma
zostać wy posażonych w nowe
urządzenia do 26 sierpnia.
To niejedyne tego typu inwestycje, które w tym roku wykona
miasto. Z pieniędzy zapisanych
na Rzeszowski Budżet Obywatelski znajdujący się w Parku im. Szafera plac zabaw zostanie wyposażony w sporych rozmiarów zamek oraz drew nia ny ze staw
sprawnościowy składający się
m.in. z lin, drążków i drabinek.
W parku zamontowana zostanie
siłownia plenerowa. W ramach
RBO w nowe urządzenia wyposażony zostanie także plac zabaw
przy ul. Starzyńskiego.fART
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