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KOMUNIKATY – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATY URZĘDÓW I FIRM, OGŁOSZENIA SĄDOWE, INNE
OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Będzinie w sprawie o sygn. akt:
I Ns 2050/15 toczy się postępowanie z wniosku
Aleksandry Pokornej, Ireny Gajdka i Ireneusza Gajdka
o stwierdzenie nabycia spadku
po Genowefie Herman, zm. 11.11.2015 r. w Czeladzi
(USC Czeladź, nr aktu zgonu
2401021/00/AZ/2015/540661)
ostatnio stale zamieszkałej w Czeladzi.
Spadkodawczyni była emerytowanym nauczycielem.
W skład spadku wchodzi własnościowe spółdzielcze
prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Czeladzi
przy ul. Miasta Auby 10/51 i nieruchomość rolna położona
w Czeladzi dz. nr 54 k.m. 5 i działka nr 3 m.k. 17.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców po ww.,
aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia
zgłosili swój udział w sprawie i wykazali swe prawa
do spadku pod rygorem ich pominięcia w postanowieniu
o stwierdzeniu nabycia spadku.

Przed Sądem Rejonowym w Suwałkach Wydział
I Cywilny toczy się postępowanie w sprawie
I.Ns. 308/16 z wniosku Anny Bobrowskiej
o stwierdzenie nabycia spadku po Kazimierzu
Lutyńskim, synu Józefa i Weroniki,
ur. 24.02.1909 r. w m. Potopy, ostatnio
zamieszkałym w Suwałkach przy ul. Korczaka
1/11, zmarłym dnia 14.06.2001 r.
w Suwałkach. W skład spadku po ww.
wchodzi udział w spółdzielczym własnościowym
prawie do lokalu mieszkalnego przy
ul. Korczaka 1/11 w Suwałkach.
Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby
w terminie 6 miesięcy od dnia ukazania się
ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje
prawa do spadku nieruchomości, gdyż
w przeciwnym razie mogą być pominięci
w postępowaniu o stwierdzeniu nabycia
spadku.

33434135

OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Raciborzu I Wydział Cywilny,
pod sygnaturą akt I Ns 426/15, toczy się postępowanie
z wniosku Rafała Lachety o stwierdzenie zasiedzenia
nieruchomości, położonej w powiecie raciborskim,
gminie Racibórz, jednostce ewidencyjnej 241101_1
Racibórz, obrębie 0007 Racibórz, miejscowości
Racibórz przy ulicy Pastora Franciszka Michejdy 8,
stanowiącej działkę gruntu o nr. ewidencyjnym 489/22,
o powierzchni 0,0611 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Raciborzu prowadzi KW nr GL1R/00023925/4,
znajdującej się w posiadaniu Rafała Lachety. Wzywa
się wszystkich zainteresowanych, nieznanych z imienia
i nazwiska, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania
się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie
Rejonowym w Raciborzu I Wydział Cywilny i udowodnili
swoje prawa do nieruchomości, pod rygorem pominięcia
ich w postanowieniu stwierdzającym zasiedzenie,
jeżeli zostanie ono udowodnione.

33434202

Przed Sądem Rejonowym w Wodzisławiu
Śląskim, sygn. akt I Ns 1058/15, toczy
się postępowanie z wniosku FAST
FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z udziałem Janusza Kłoszewskiego
i Mariusza Kłoszewskiego o stwierdzenie
nabycia spadku po Gabrieli Kłoszewskiej,
zmarłej w dniu 1 marca 2015 r.
w Rydułtowach, ostatnio stale
zamieszkałej w Rydułtowach, woj. śląskie.
Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu
sześciu miesięcy od dnia ukazania się
ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie
spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą
być pominięci w postanowieniu
o stwierdzeniu nabycia spadku.

33434060

OGŁOSZENIE

o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości
stanowiącej działkę nr 141/67 położoną
w Tychach, dla której Sąd Rejonowy w Tychach
prowadzi księgę wieczystą o numerze
KA1T/00006952/0.
Posiadaczem opisanej nieruchomości jest Józef
Grzesica. Wzywa się wszystkich zainteresowanych,
w szczególności następców prawnych Zofii Grzesica
z domu Chrobok, zmarłej w dniu 22.02.1980 r.,
córki Józefa i Katarzyny, aby w terminie 3 miesięcy
od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do
Sądu Rejonowego w Tychach i wykazali swoje prawo
własności, gdyż w przeciwnym razie sąd może
stwierdzić zasiedzenie nieruchomości.

W Sądzie Rejonowym w Będzinie, pod sygn. akt
I Ns 314/16, toczy się postępowanie
o stwierdzenie nabycia spadku po Serafinie Zubek,
zmarłej 09.07.1976 r. w Wojkowicach, ostatnio
stale zamieszkałej w Wojkowicach, z zawodu
położnej. W skład spadku wchodzą nieruchomości
położone w Bobrownikach, przy ul. Kościuszki,
stanowiące działki nr 1299/1, 1299/2, 1300/1,
1300/2, 1301/1, 1301/2, 1402/1 oraz 1402/2.
Wzywa się spadkobierców zmarłej, aby
w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się
niniejszego ogłoszenia zgłosili udział
w postępowaniu i udowodnili swoje prawa
do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać
pominięci w stwierdzeniu nabycia spadku.

33434108

Sędzia- Komisarz informuje, że w sprawie IX
GUp 61/15 postępowania upadłościowego
Innowacja, Technologia, Produkcja&Kaiser Flugzeugbau Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Krępcu w Sądzie
Rejonowym Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydziale Gospodarczym dla
spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
(21-040 Świdnik, ul. Kardynała Wyszyńskiego
18) syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności. W terminie
dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu- Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego- Komisarza
sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do
odmowy uznania- ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

Wzywa się spadkobierców zmarłego, aby w ciągu
trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia
zgłosili się do Sądu, w którym toczy się
postępowanie i udowodnili nabycie spadku, gdyż
w przeciwnym razie mogą być pominięci
w postanowieniu o stwierdzeniu nabyciu spadku.
33434840.n

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości NOMICO Spółka jawna Rembiasz
W. i S-ka w upadłości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej
sprzeda z wolnej ręki środki transportowe tj.; samochód
ciężarowy Hyunday FDH i30, nr rej. KNS 51677, rok prod. 2010
– cena oszacowania 20.100,00 zł brutto i wózek widłowy
TAKRAF 1,2 t, rok prod. – brak danych – cena oszacowania
3.075,00 zł brutto, za najkorzystniejsze zaoferowane ceny,
nie niższe od 75% cen oszacowania.
Wycena do wglądu w biurze syndyka, Capricorn sp. z o.o.
33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443-58-76,
693 712 660 oraz na str. internetowej www.capricorn.net.pl.
Środki transportowe można oglądać w Kamionce Wielkiej
po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.
Pisemne oferty proszę składać na adres syndyka jw., e-mail
biuro@capricorn.net.pl w terminie do 15 czerwca 2016 r.
O wyniku rozpatrzenia ofert syndyk poinformuje pisemnie.

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie,
Wydział I Cywilny, informuje, że pod sygnaturą akt
I Ns 2461/15/N toczy się postępowanie
O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU
PO ZENONIE NOWAKU,
ur. 3 kwietnia 1928 r. w Błogocicach, zmarłym dnia
21 września 1995 r. W skład spadku wchodzi
gospodarstwo rolne o pow. ok. 3 ha, położone
w Błogocicach.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców ustawowych
i testamentowych do zgłoszenia się w tutejszym
Sądzie i udowodnienia swoich praw do spadku
w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się
niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym wypadku
mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzeniu
nabycia spadku.

33435090

Sąd Rejonowy w Zakopanem wzywa wszystkie
zainteresowane osoby, a w szczególności
wymienionego Konrada Czarnockiego, ostatnio
zamieszkałego w Zakopanem, Koziniec 2,
względnie jego następców prawnych, a także
następców prawnych zmarłej w dniu 8.04.1973 r.
wymienionej Marii Czarnockiej, ostatnio
również zamieszkałej w Zakopanem, Koziniec 2,
aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się
ogłoszenia zgłosili swój udział w postępowaniu,
wykazując swoje prawa do nieruchomości,
gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi
zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33434174

W Sądzie Rejonowym w Żywcu
w Wydziale I Cywilnym toczy się
pod sygn. akt I Ns 891/15, sprawa
z wniosku Gminy RadziechowyWieprz o stwierdzenie nabycia
spadku po Zdzisławie Rybarskim
s. Józefa i Anny, ur. 13.05.1969 r.,
a zmarłym 29.11.2014 r. i ostatnio
zamieszkałym w Przybędzy. Zmarły nie pozostawił testamentu.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy zgłosili się i udowodnili nabycie
spadku, gdyż w przeciwnym razie
mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia
spadku.
33434719

OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie zs. w Świdniku ogłasza,
iż prowadzi za sygn. akt I
Ns 257/16 postępowanie z wniosku Grzegorza Lemke
o stwierdzenie nabycia spadku
po Henryku Szarkowskim,
synu Józefa i Kazimiery, ostatnio
stale zamieszkałym w Gdańsku
przy ul. Darłowskiej 1/11, zmarłym
dnia 31 października 2008 r.
w Gdańsku, oraz po Elżbiecie
Ernie Szarkowskiej, córce Fryderyka i Waleski, ostatnio stale zamieszkałej w Gdańsku przy
ul. Darłowskiej 1/11, zmarłej dnia
22 sierpnia 2014 r. w Gdańsku,
i w związku z tym wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Henryka
Szarkowskiego i Elżbiety Erny
Szarkowskiej, aby w terminie sześciu miesięcy od daty ukazania się
niniejszego ogłoszenia stawili się
w tutejszym Sądzie i udowodnili
nabycie spadku po Henryku
Szarkowskim i Elżbiecie Ernie
Szarkowskiej, gdyż w przeciwnym
wypadku mogą zostać pominięci
w postanowieniu o stwierdzeniu
nabycia spadku.
33434197

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Tarnowie pod sygn. akt
I Ns 2247/15 toczy się postępowanie z wniosku
Andrzeja Sutkowskiego

o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Szywała
s. Edwarda i Zofii, zmarłym 29 stycznia 2012 r.
w Bobrownikach Małych i tam ostatnio
przed śmiercią zamieszkałym.

o zasiedzenie nieruchomości składającej się
z działki nr 42 o powierzchni 0,14 ha,
położonej w Koszycach Małych,
która jest w posiadaniu wnioskodawcy.

33435316

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)

33433555

W Sądzie Rejonowym w Tarnowie pod sygn. akt
I Ns 468/16 toczy się postępowanie z wniosku
Banku Handlowego S.A. w Warszawie

W skład spadku wchodzi zadłużenie względem
Banku Handlowego S.A. w Warszawie wynikające
z umowy pożyczki gotówkowej z 24.07.2009 r.
Wzywa się spadkobierców Jerzego Szywała,
aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia
zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swoje
prawa, w przeciwnym razie mogą być pominięci
w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

W Sądzie Rejonowym w Zakopanem, w Wydziale
I Cywilnym, toczy się postępowanie z wniosku
Ireny Kaman – o stwierdzenie nabycia przez
zasiedzenie udziałów Konrada Czarnockiego,
s. Ksawerego i Marii, oraz Marii Czarnockiej,
c. Henryka i Marii, w prawie własności
nieruchomości, położonej w Zakopanem,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
ewidencyjna nr 38, obręb 144, o obszarze
0,2312 ha, objętej Kw nr NS1Z/00006123/8
Sądu Rejonowego w Zakopanem – sygn. akt
I Ns 298/16.

33434121

W Sądzie Rejonowym w Białogardzie pod numerem
I Ns 917/15 toczy się postępowanie z wniosku Banku
Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie z udziałem
Gminy Połczyn Zdrój o stwierdzenie nabycia spadku
po zmarłej: Barbarze Marii Fliss, córce Zenona
i Jadwigi zd. Miklaszewska, zmarłej w dniu
4 sierpnia 2013 roku w Koszalinie, ostatnio stale
zamieszkałej w Redle.

33434952.n

Sygn. akt V GUp 2/15.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

33434205

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Tychach
Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 40/16/6 toczy
się postępowanie sądowe

OGŁOSZENIE

Wzywa się uczestników Józefa Kajmowicz,
zaś w wypadku gdyby te osoby zmarły ich
spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od
ukazania się ogłoszenia zgłosiły się do tutejszego
Sądu i udowodniły swoje prawa, w przeciwnym
razie Sąd stwierdzi zasiedzenie zgodnie
z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora
w osobie radcy prawnego Katarzyny Matraszek
z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu
do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Opolu
IX Wydział Cywilny nieznanych z miejsca pobytu
Andrzeja Gacka i Sylwii Gacka w sprawie IX Ns
99/16
z
wniosku
Eryki
Sabasch
o stwierdzenie nabycia poprzez zasiedzenie
udziału w 3/4 we własności nieruchomości
położonej w Opolu przy ul. Nałkowskiej 9,
działka nr 22, zabudowanej budynkiem
mieszkalnym o pow. 98 m2, objętej KW
OP1O/00046900/8. Odpis wniosku oraz
inne pisma, wymagające dokonania czynności
procesowej, doręczane będą do rąk kuratora
aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony
lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

33435292

33434204

Komunikaty.pl

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
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