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KOMUNIKATY – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATY URZĘDÓW I FIRM, OGŁOSZENIA SĄDOWE, INNE
Sąd Rejonowy w Garwolinie II Wydział Karny zawiadamia, że w sprawie IIK 583/13 przeciwko Piotrowi Piecuch,
Mariuszowi Kobus, Dariuszowi Grzegorzowi Krawczyk, Kamilowi Sobczyńskiemu, Michałowi Komar, Marianowi Kazimierak, Marcinowi Januszowi Pazio, Piotrowi Pawłowi Tomaszewskiemu, Krzysztofowi Grylak, Markowi Grzegorzowi
Tomaszewskiemu, Mariuszowi Dymek, Arielowi Danielowi Konopka, Pawłowi Ziendalskiemu oskarżonym o czyny
z art. 282 k.k. i in.,

rozprawa w niniejszej sprawie odbędzie się w dniu 01 czerwca 2016 roku o godz. 09:30 sala nr 5,
w tym pokrzywdzonych Krzysztofa Kowalskiego, Jerzego Głośniaka, Leszka Lesiaka, Jerzego Kowalskiego, Marka Idziaka, Marii Terleckiej, Eugeniusza Przybysza, Stefana Kowalskiego, Adama Paszkowksiego, Joannę Marię Gasiuk- Barcellona, Macieja Popielas, Zdzisława Wierzba, Janinę Paprocką, Elżbietę Baczkowską, Magdalenę Palutkiewicz,
Krystynę Wysocką, Marię Paprocką, Jana Bogutyna, Mirosława Drużbickiego, Marka Kunica, Mirosławę Chomińską,
Czesławę Pyszkowską, Joannę Metelkin, Zbigniewa Gałązkę, Stanisława Wojnarowica, Wacława Bujalskiego, Janusza Komorzyckiego, Iwonę Łaszcz, Marię Paczos, Pawła Mąkosa, Tomasza Błażewicza, Małgorzatę Hudoba, Stanisława Królikowskiego, Janusza Gorzkowskiego, Janusza Michalskiego, Bogdana Glejnert, Witolda Kaczmarczyka,
Zbigniewa Resiaka, Józefa Wróbel, Elżbietę Mikoś, Joannę Strudzińską, Stanisława Wiechnika, Teodora Kansy, Mirosława Nowaczyńskiego, Lecha Grochola, Elżbietę Dybowską, Ryszarda Zakrzewskiego, Ryszarda Zakrzewskiego syna
Ryszarda, Jana Gołębiewskiego, Zenona Krasnodębskiego, Małgorzatę Nita, Stanisława Panasiewicz, Krzysztofa Rewińskiego, Andrzeja Martynowicz, Wiesława Prokopczyc, Marię Gintowt, Ryszarda Matusiak, Kazimierza Pogońskiego, Zdzisława Ośka, Andrzeja Ułłowicz, Mieczysława Kornackiego, Bożenę Chylewską, Jerzego Dziubińskiego, Jacka
Cezak i Dominikę Gałecką- Gruja.

§

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie
w sprawie II Ns 488/14 z wniosku Twojej
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
w Kędzierzynie-Koźlu, z udziałem Janusza
Budzynia, Katarzyny Budzyń, Michała Budzynia,
Wiesławy Budzyń, Wojciecha Budzynia, Bartosza
Ratajczaka, Natalii Ratajczak o stwierdzenie
nabycia spadku po Czesławie Budzyniu,
ur. 17 lipca 1931 r. w Żabnie, synu Jana i Heleny
z d. Hebel, zm. w dniu 8 lipca 2013 r.
w Szczecinie, ostatnio zamieszkałym w Szczecinie,
wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie
6 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili
się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż
w przeciwnym razie mogą być pominięci
w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

33396603

33397792

Syndyk SAZ Services sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 205/15) na podstawie postanowienia sędziego komisarza z dnia
29 marca 2016 r. sprzeda z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości należności przysługujące od:
1. Robert Jędrzejczyk i Wspólnicy spółka komandytowa wierzytelność w wysokości nominalnej 40.684,42 zł
za cenę nie niższą niż 6.102,67 (sześć tysięcy sto dwa 67/100) złotych,
2. Fraszka Edukacyjna sp. z o.o. wierzytelność w wysokości nominalnej 2.204,52 zł za cenę nie niższą
niż 210,34 (dwieście dziesięć 34/100) złotych.
Podstawowe warunki sprzedaży:
– oferty pisemne wraz z podaniem ceny należy składać osobiście lub listem poleconym na adres Kancelaria
Syndyka Monika Łagowska, ul. Mokotowska 46A lok.2, 00-543 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego)
najpóźniej w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie
– oferty złożone z zachowaniem warunków określonych w Warunkach Sprzedaży Wierzytelności na zakup pakietu
wszystkich wierzytelności upadłego są uprzywilejowane i będą rozpoznawane w pierwszej kolejności
– wybrany oferent obowiązany jest wpłacić cenę na rachunek masy upadłości wskazany przez syndyka przed
podpisaniem umowy sprzedaży
– koszty związane ze sprzedażą ponosi kupujący
Ze szczegółowym oszacowaniem wierzytelności oraz Warunkami Sprzedaży Wierzytelności zapoznać
się można po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem, kierując zapytanie na adres mailowy:
biuro.syndyk@onet.pl lub telefonicznie pod nr: 509 333 453.

§

Przed Sądem Rejonowym Gdańsk
– Południe w Gdańsku pod sygn.
akt XII Ns 2385/15 toczy się
postępowanie z wniosku Jerzego
Wieczorka o stwierdzenie nabycia
spadku po Anieli Partyka z domu
Cherek, zmarłej dnia 1 kwietnia
1994 r. w Gdańsku, której ostatnim
miejscem zwykłego pobytu był
Gdańsk, ul. Rajska l/5/c/5. Sąd
wzywa ewentualnych spadkobierców,
aby w ciągu trzech miesięcy zgłosili
się i udowodnili nabycie spadku,
gdyż w przeciwnym razie zostaną
pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

33399289.n

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

33399724.n

OGŁOSZENIE

Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego GEOMAP
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach
oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w cenach nie niższych niż 75% wartości oszacowania
ruchomości w postaci urządzeń geodezyjnych i stacji obsługi pojazdów, wyposażenia biurowego
oraz pojazdów
Oferty – z dopiskiem na kopercie „OFERTA – OPGK GEOMAP – ruchomości” należy składać
do dnia 28 kwietnia 2016 r. do godz. 15.00 do Kancelarii Syndyka w Lublinie, przy ul. 1 Maja 4c,
20-410 Lublin. Ruchomości można oglądać w Kielcach po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
pod nr. tel. 790 030 480. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 602 25 39 11
oraz w Kancelarii Syndyka, gdzie również można zapoznać się z Regulaminem sprzedaży. Syndyk
zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego na każdym jego etapie bez
podania przyczyn.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie I Wydział Cywilny
informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn.
I Ns 711/15 wydał postanowienie zezwalające
wnioskodawcy Województwu Podkarpackiemu
- Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie na złożenie do depozytu sądowego
kwoty 1.044,24 zł stanowiącej odszkodowanie
za wywłaszczenie na rzecz Województwa
Podkarpackiego nieruchomości oznaczonej
jako działka nr 422/2 o pow. 0,0985 ha,
powstałej z podziału działki nr 422 położonej
w miejscowości Kliszów, z zaznaczeniem, że kwota
ta powinna być wypłacona Zofii Grądziel,
Marii Grądziel, Stanisławowi Grądziel bądź ich
następcom prawnym po wykazaniu praw do spadku
bądź wykazaniu, iż na dzień 27 lipca 2012 roku
przysługiwało im prawo własności działki
nr 422 położonej w obr. Kliszów.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby
wykazali swoje prawo własności i odebrali złożone
do depozytu sądowego świadczenie.

33397936.n

33399861

Sąd Okręgowy IV Wydział Karny w Lublinie na zasadzie art. 131 § 2 k.p.k. zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, iż rozprawa przeciwko Markowi B.,
Sebastianowi S., Ar turowi T. i Dominikowi K., sygnatura akt IV K 411/15 oskarżonych m.in. o czyny z art. 279 § 1 kk w zb. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279
§ 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 i art. 65 § 1 kk polegające na popełnianiu kradzieży z włamaniem i usiłowaniu popełniania kradzieży z włamaniem do samochodów w okresie od 12 lutego 2013 r. do 30 maja 2014 r. w Lublinie i innych miejscowościach województwa lubelskiego oraz na terenie
województw mazowieckiego i podlaskiego odbędzie się w dniu 13 maja 2016 r. o godz. 9.00 w sali nr I budynku Sądu przy ul. Krakowskie Przedmieście 43.
Sąd informuje jednocześnie, że pokrzywdzony na podstawie art. 54
§ 1 k.p.k. może przystąpić do udziału w sprawie w charakterze oskarżyciela
posiłkowego, w tym celu należy złożyć wnioski przed otwarciem przewodu
sądowego. Mocą art. 46 § 1 k.k. Sąd nadto orzeka na wniosek
pokrzywdzonego obowiązek naprawienia w całości lub w części szkody
wyrządzonej przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Na
postawie art. 87a § 1 i 3 k.p.k. na wniosek pokrzywdzonego będącego
stroną sąd wyznacza pełnomocnika z urzędu, przy czym w zależności od
wyniku procesu strona taka może być obciążona kosztami wyznaczenia
pełnomocnika z urzędu. Sąd informuje również o treści art. 387 § 1 i 2
k.p.k.: art. 387 § 1 – do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania
wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony może złożyć

wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej
kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka
kompensacyjnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego.
Wniosek może również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia
w przedmiocie poniesienia kosztów procesu. § 2 – Sąd może uwzględnić
wniosek o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia
przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną
osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie
wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu
prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie
rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego
takiego wniosku.
33397745.n

§

W Sądzie Rejonowym w Grudziądzu
pod sygn. akt I Ns 949/15 toczy
się postępowanie o stwierdzenie nabycia
spadku po:
Danucie Węgrzynowskiej, córce Jerzego
i Krystyny, ostatnio zamieszkałej
w Grudziądzu przy ul. Staszica 4 m. 9A,
zmarłej 18.03.2010 r. w Grudziądzu. Sąd
wzywa wszystkich spadkobierców,
aby w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia
zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili
nabycie spadku po ww., gdyż
w przeciwnym razie mogą być pominięci
w postępowaniu o stwierdzenie nabycia
spadku.

OGŁOSZENIE

33398911

§

§

W Sądzie Rejonowym w Grudziądzu
pod sygn. akt I Ns 416/13 toczy
się postępowanie o stwierdzenie nabycia
spadku po:
Ryszardzie Zbigniewie Krasnostawskim,
synu Mieczysława i Haliny, ostatnio
zamieszkałym w Grudziądzu, zmarłym
12.01.2006 r. w Grudziądzu. Sąd wzywa
wszystkich spadkobierców, aby w ciągu
3 miesięcy od ogłoszenia zgłosili
się w tutejszym Sądzie i udowodnili
nabycie spadku po ww., gdyż
w przeciwnym razie mogą być pominięci
w postępowaniu o stwierdzenie nabycia
spadku.

OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie I Wydział Cywilny
informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn.
I Ns 126/15 wydał postanowienie zezwalające
wnioskodawcy Województwu Podkarpackiemu
- Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie na złożenie do depozytu sądowego
kwoty 20.232,00 zł należnej z tytułu
odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość,
oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4635/1
o pow. 0,0732 ha, powstała z działki nr 4635
położonej w miejscowości Humniska, ustalonego
decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 19
listopada 2014 r. znak: N.III.7570.1.1079.2013 r.
z zaznaczeniem, że kwota ta może być wypłacona
osobie, która wykaże, iż na dzień 25.01.2012 r.
przysługiwało jej prawo własności działki nr 4635
położonej w Humniskach.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby
wykazali swoje prawo własności i odebrali złożone
do depozytu sądowego świadczenie.

33398892

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny
zawiadamia o postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt II Ns 126/16
z wniosku Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Łodzi o stwierdzenie
nabycia spadku po:
Ferdynandzie Edmundzie Kal (Kahl), synu Teodora i Fanii z domu Zeeliger
(Seeliger), zmarłym w dniu 31 grudnia 1952 roku, ostatnio stale
zamieszkałym w Łodzi, po którym pozostała nieruchomość położona przy
ul. Piaskowej w Łodzi.
Wzywa się spadkobierców wyżej wymienionej osoby, aby w terminie trzech
miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu,
w którym toczy się postępowanie (Łódź, Al. Kościuszki 107/109)
i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być
pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

33399864

OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie I Wydział Cywilny
informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn.
I Ns 223/15 wydał postanowienie zezwalające
wnioskodawcy Województwu Podkarpackiemu
- Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie na złożenie do depozytu sądowego
kwoty 6.596 zł należnej z tytułu odszkodowania
za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz
Województwa Podkarpackiego, położoną
w obr. Stare Miasto, oznaczoną jako działka
ewidencyjna nr 2002/1 o pow. 0,0034 ha
z zaznaczeniem, że kwota ta powinna być wydana
spadkobiercom zmarłej Marii Śliwińskiej
po wykazaniu ich praw do spadku.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych,
aby wykazali swoje prawo własności i odebrali
złożone do depozytu sądowego świadczenie.

33398130.n
1

33399869

Komunikaty.pl

Syndyk masy upadłości
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)

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.
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
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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