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SYNDYK MASY UPADŁOŚCI MAŁGORZATY BIEGASIEWICZ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy
na sprzedaż z wolnej ręki
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr1B składającego
się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju o łącznej powierzchni
użytkowej 42,5 m2, usytuowanego na parterze w budynku wielorodzinnym przy
ul. Pomorskiej 110 w Szczecinie, dla którego prowadzona jest księga wieczysta
nr SZ1S/00171561/1 przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
X Wydział Ksiąg Wieczystych za cenę oszacowania, tj. za 108.900,00 zł netto.
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
· złożenie Syndykowi pisemnej oferty nabycia nieruchomości z proponowaną
ceną kupna netto, w terminie do dnia 25 lutego 2016 roku. Odpis oferty musi być
równocześnie złożony na powyższych zasadach na ręce Sędziego Komisarza, na
adres: Sędzia Komisarz SSR Agnieszka Smoleń, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum
w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin, Sygn.
akt: XII GUp 27/15.

· wpłacenie wadium w wysokości 7.000,00 PLN (słownie:siedem tysięcy złotych).
Zapłata winna nastąpić przelewem na rachunek bankowy: ING Bank Śląski
O/Szczecin 18 1050 1559 1000 0092 1556 3983
2. Treść oferty winna spełniać wszystkie wymogi określone w Regulaminie Sprzedaży.
3. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi po upływie 7 dni od dnia upływu terminu
do ich składania.
4. Rozpatrywane będą tylko takie oferty, które zostaną złożone w formie pisemnej
zarówno na ręce Syndyka, jak i Sędziego-Komisarza.
5. Cena sprzedaży musi zostać w całości uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia
umowy sprzedaży, bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.
6. Pozostałe warunki przetargu zawiera Regulamin Sprzedaży.
7. Szczegółowe informacje o nieruchomościach, w tym Regulamin Sprzedaży,
można uzyskać w Biurze Syndyka: ul. Szosa Stargardzka 38-40, 70-893 Szczecin
– 607 498 957 oraz na stronie internetowej: www.syndyk-zachodniopomorskie.pl
33355087

OBWIESZCZENIE

Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Budowlano – Usługowego BUDOPOL S.A.

Sędzia komisarz w postępowaniu
upadłościowym Fabryki Łączników
„RADOM” S.A. z siedzibą w Siedlcach

oferuje w sprzedaży z wolnej ręki prawa odrębnej własności i prawa własności:

w sprawie o sygn. akt V GUp 1/12 ogłasza,
że sporządzone zostały listy uzupełniające
wierzytelności nr 1, 2 i 3 z którymi każdy
zainteresowany może zapoznać się
w Sekretariacie Sądu Rejonowego
w Siedlcach, Wydział V Gospodarczy przy ul.
B. Świrskiego 26, pokój nr 6 i w terminie
dwóch tygodni od daty ukazania się
niniejszego obwieszczenia wnieść względem
nich sprzeciw do Sędziego komisarza.

w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Fordońskiej 199

1. lokalu mieszkalnego nr 37 (KW BY1B/00185136/9) o powierzchni 78,74 m2 wraz z piwnicą o pow. 2,30 m2 za cenę wywołania
wynoszącą 291.338 zł. brutto (3.700 za 1m2 brutto),
2. lokalu mieszkalnego Nr 14, (KW Nr BY1B/00178601/8) o powierzchni 37,01 m2,, za cenę wywoławczą 142.000 zł. netto,
3. praw własności udziału w części garażu wielostanowiskowego (dot. jednego miejsca postojowego) za cenę wywołania wynoszącą
21.500 zł. brutto.
W/w prawa odrębnej własności (dot. mieszkań) oraz prawa własności (dot. miejsc postojowych) położone są przy ul. Kaszubskiej 8 i 17
w Bydgoszczy. Wraz z nimi na nabywcę przechodzi określony udział części we współwłasności wszelkich części budynku i jego urządzeń oraz
udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu.
Oferenci zainteresowani zakupem w/w przedmiotów sprzedaży zobowiązani są złożyć w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia pisemne
oferty w Kancelarii Radcy Prawnego Jerzego Nadarzewskiego przy ul. Gdańskiej 51/6 w Bydgoszczy (85-021) oraz wpłacić w terminie 7 dni
wadium (do każdego oddzielnie przedmiotu sprzedaży) w wysokości po 5% ceny wywołania na rachunek bankowy wskazany w regulaminie.
Szczegółowych informacji oraz regulamin sprzedaży można uzyskać w siedzibie syndyka,
nr tel. (727 680 298, 508 100 297).
Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz
prawo do odstąpienia od oferty.

33354876
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Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o.
w Koszalinie

W Sądzie Rejonowym w Strzelinie Wydział
Cywilny w sprawie I Ns 505/15 toczy się
postępowanie z wniosku Jana Augustyniaka
o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości
gruntowej położonej w Wiązowie, powiat
Strzelin, jednostka ewidencyjna 021705_4
Wiązów-Miasto, o łącznej powierzchni
4,5121 ha, składającej się z działek o nr. 144,
175, 177, 222, dla której to nieruchomości nie
jest prowadzona księga wieczysta
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych,
aby zgłosili się w terminie 3 miesięcy od ukazania
się ogłoszenia i udowodnili swoje prawa
do przedmiotowej nieruchomości, gdyż
w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie,
o ile zostanie ono udowodnione.

zaprasza do składania ofert na dzierżawę pomieszczeń w Parku
Wodnym w Koszalinie. Oferty należy składać w Sekretariacie
ZOS Sp. z.o.o w Koszalinie przy ul. Rolnej 14- 3 p. lub przesłać
na adres e-mail:biuro@zos.koszalin.pl do dnia 26.02.2016r
do godz.11.30. Szczegółowy opis znajduje się na stronie
www.zos.koszalin.pl. Otwarcie ofert odbędzie się
w siedzibie ZOS przy ul. Rolnej 14
w dniu 26.02.2016r.o godz.12.00- parter 013.

33355155

33355578.n

Sygn. akt I Ns 1205/15

OGŁOSZENIE

§

Przed Sądem Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie z wniosku
posiadacza Gminy Miasto Płock o stwierdzenie nabycia przez Gminę
Miasto Płock z dniem 21 stycznia 2002 roku przez zasiedzenie
własności nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Warszawskiej,
oznaczonej nr. ewidencyjnym 1037, obręb Śródmieście 0008,
o pow. 0,0469 ha, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej
ani zbioru dokumentów. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych,
aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia
zgłosili się do Sądu Rejonowego w Płocku – I Wydział Cywilny
i wykazali swoje prawo do udziału w nieruchomości w przeciwnym
razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie udowodnione.

33355607.n

OBWIESZCZENIE
Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych
i Restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn. akt XI GUp 39/13
dot. upadłości Poznańskiego Przedsiębiorstwa Robót
Instalacyjno-Hydrotechnicznych „WODKAN” Spółka z o.o.
w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu
informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi
czwartą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można
przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu – pokój 12
(parter) ul. Młyńska 1a; 61-729 Poznań.
Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się
niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony
na czwartej uzupełniającej liście wierzytelności może
złożyć do Sędziego-komisarza sprzeciw co do uznania
wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu
odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym
samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu.
www.dawro.eu

OGŁOSZENIE

33355485

§
1

W Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa
w Łodzi przy ulicy Kopcińskiego nr 56
w I Wydziale Cywilnym zostało wszczęte
postępowanie w sprawie o sygnaturze
I Ns 1493/15 z wniosku Barbary
Osieckiej o stwierdzenie nabycia spadku
po Longinie Kulińskim, synu Feliksa,
zmarłym dnia 11 lipca 1967 r. w Łodzi,
ostatnio stale zamieszkałym w Łodzi
przy ul. Batorego 25a.
Wzywa się, aby spadkobiercy Longina
Kulińskiego w ciągu trzech miesięcy
od daty ukazania się niniejszego
ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie
spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą
być pominięci w postanowieniu
o stwierdzeniu nabycia spadku.
33354020.n
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Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007411,
NIP: 525-00-10-982, kapitał zakładowy 115.000.000 złotych

ogłasza przetarg nieograniczony oznaczony numerem 5/BZK/2016 na

DOSTAWĘ I MONTAŻ
FABRYCZNIE NOWEJ HALI NAMIOTOWEJ
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można pobrać bezpośrednio ze strony:
www.totalizator.pl (współpraca/przetargi/postępowania przetargowe) lub otrzymać od
Zamawiającego po przesłaniu na adres e-mail: przetarg5BZK2016@totalizator.pl danych
teleadresowych firmy zainteresowanej otrzymaniem SIWZ, począwszy od dnia ogłoszenia
informacji o przetargu.
Termin wykonania zamówienia – określony w punkcie 5 SIWZ.
Termin składania ofert upływa 25.02.2016 roku o godzinie 12.00.
Oferty należy składać w formie pisemnej, pocztą lub przesyłką kurierską na adres
Zamawiającego: Totalizator Sportowy Sp. z o.o., ul. Kijowska 1,03-738 Warszawa, bądź
osobiście w recepcji znajdującej się na parterze budynku (Wejście A od ul. Kijowskiej).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2016 roku, o godzinie 12.15, w sali konferencyjnej
Zamawiającego – przy ul. Kijowskiej 1 w Warszawie.
Termin związania ofertą wynosi 90 dni.
Kryteria oceny ofert – zgodnie z punktem 18 SIWZ:
1. Cena brutto oferty – max 90 punktów
2. Termin realizacji – max 10 punktów
Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości
10.000,00 zł, w terminie wskazanym w punkcie 9.2 SIWZ.
Wadium może stanowić:
a) gotówka wpłacona na rachunek bankowy Zamawiającego, podany w SIWZ (termin
określony w pkt. 9.2.2)
albo
b) gwarancja bankowa albo ubezpieczeniowa, której warunki zostały szczegółowo określone
w SIWZ (termin określony w pkt. 9.2.1).
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Przewodnicząca Komisji Przetargowej,
e-mail: przetarg5BZK2016@totalizator.pl
Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi na pytania Wykonawców zgodnie z zasadami
określonymi w pkt 10 i 12 SIWZ.
33355891.n

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 04 lutego 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 Sp. z o. o.
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 2.273,652,00 PLN (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt
trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote 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 2.273,652,00 PLN (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące
sześćset pięćdziesiąt dwa złote 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 16 marca 2016r. (liczy się data wpływu oferty);
11. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 227.000,00 zł
(dwieście dwadzieścia siedem 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
16 marca 2016r. (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 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, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg w dniu 18 marca
2016r. w Sali 116, o godz. 12.00. Wyboru 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. Syndyk zawiera z wybranym oferentem umowę
sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego w terminie jednego miesiąca od daty
uprawomocnienia się postanowienia Sędziego-komisarza 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 Sędziegokomisarza;
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.
33354804.p

