
Beata Waboł – Syndyk masy upadłości spółki: 
D&S Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z w upadłości z siedzibą w Białymstoku 

Adres do korespondencji: Kancelaria Syndyka, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki 
e-mail: horyzont@onet.pl 

_________________________________________________________________________ 

 

Syndyk masy upadłości spółki D&S Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości zaprasza 

chętnych do składania ofert na zakup: 

 

Domek modułowy: 

- powierzchnia do 35 m2, 

- składa się z dwóch sypialni, salonu z aneksem kuchennym, łazienki i pomieszczenia gospodarczego, 

- aneks kuchenny zabudowany szafkami kuchennymi, w zabudowie: maszynka gazowa dwupalnikowa, 

  zlew jednokomorowy,  

- łazienka wyposażona w kabinę prysznicową, wc, szafkę z umywalką, pralkę, termę elektryczną, 

- rozprowadzona instalacja elektryczna i grzewcza. 

 

 za cenę najwyższą z oferowanych, ale nie niższą niż cena oszacowania, która wynosi 20.000,00 zł 

(dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100) brutto. 

 

Warunki sprzedaży: 

 

1. Oferty na przedmiot sprzedaży należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nie otwierać - oferta 

na nabycie domku modułowego - sygn. akt  VIII GUp 65/19” w terminie do dnia 26 października 2020 r. 

do godz. 13:00 do Kancelarii Syndyka Beaty Waboł, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki osobiście lub listem 

poleconym (decyduje data i godzina wpływu). 

2. Otwarcie ofert nastąpi: 26 października 2020 r. o godz. 13:30 w Kancelarii Syndyka. W przypadku 

uzyskania kilku ofert  z taką samą oferowaną ceną syndyk przeprowadzi uzupełniający konkurs ofert.  

3. Oferta powinna spełniać warunki określone w Regulaminie. 

4. Regulamin konkursu ofert opublikowany został na stronie internetowej prowadzonej przez syndyka 

www.syndyk.suwalki.pl, zaś bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 885-851-227 od poniedziałku 

do piątku w godz. od 9:00 do 15:00. 

5. Przedmiot sprzedaży będzie można oglądać w dniu 20 października 2020 r. o godz. 10:00 pod adresem:                       

11-513 Miłki, Rydzewo, ul. Niegocińska 21. 

6. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny. 

 

 

 

 

 

 

mailto:horyzont@onet.pl
http://www.syndyk.suwalki.pl/


 

REGULAMIN 
 

konkursu ofert na sprzedaż domku modułowego w postępowaniu upadłościowym D&S Spółka                             

z ograniczoną odpowiedzialnością  w upadłości z siedzibą w Białymstoku: 

 
 
I. Zawartość oferty: 

1. Pisemna oferta powinna być wniesiona w języku polskim, oznaczona i wniesiona w sposób określony 
w ogłoszeniu oraz powinna zawierać: 

a) Nazwę (imię i nazwisko), status prawny, adres oferenta (wraz z numerem telefonu), czytelny podpis 
osoby składającej ofertę lub czytelne podpisy upoważnionych do działania w imieniu składającego 
ofertę.  

b) Jeśli ofertę składa podmiot niebędący osobą fizyczną - aktualny oryginalny odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego lub innego właściwego rejestru, z którego wynikać będzie umocowanie osób składających 
ofertę lub udzielających pełnomocnictwa.           

c) Notarialne poświadczenie podpisu złożonego pod ewentualnym pełnomocnictwem (wymaganym                              
w przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik); podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez 
państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na 
pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. 

d) Oferowaną cenę sprzedaży brutto nie niższą od ceny wywoławczej brutto wraz z zobowiązaniem do jej 
zapłaty w całości na rachunek bankowy masy upadłości nie później niż na jeden dzień przed 
wydaniem przedmiotu sprzedaży nabywcy. 

2. Dodatkowo do oferty powinny być dołączone: 
a) Podpisane przez osobę upoważnioną oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym                        

i prawnym poszczególnych elementów i że przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz że zgadza się na 
wyłączenie rękojmi z tytułu sprzedaży. 

b) Podpisane przez osobę upoważnioną oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami sprzedaży oraz 
Regulaminem i o ich akceptacji bez zastrzeżeń. 

II. Zasady sprzedaży: 
1. Syndyk zamieści ogłoszenie na stronie internetowej prowadzonej przez syndyka: 

www.syndyk.suwalki.pl oraz na internetowych portalach ogłoszeniowych.   
2. Otwarcie ofert na nabycie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane w Kancelarii Syndyka Beaty 

Waboł w Suwałkach, ul. Wesoła 59 w dniu wskazanym w ogłoszeniu. Syndyk sporządzi protokół 
wpływu i otwarcia ofert, odnotowując w nim ich zawartość.  

3. Wygrywa oferent oferujący na piśmie najwyższą cenę brutto. Bezpośrednio po otwarciu i 
przeanalizowaniu ofert syndyk dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty. O wyborze 
najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną powiadomieni. 

4. Nie będzie uwzględniana ani rozpatrywana oferta niespełniająca któregokolwiek z warunków 
ogłoszenia oraz Regulaminu. 

5. W razie braku choćby jednej oferty spełniającej warunki, o których mowa w ogłoszeniu i Regulaminie 
sprzedaż nie dochodzi do skutku. 

III. Zastrzeżenia:  
1. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyn. 
2. Zastrzega się możliwość zmiany warunków konkursu ofert bez podania przyczyn. 
3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dwóch tygodni od 

zawiadomienia oferenta o wyborze jego oferty. 
4. Na nabywcy spoczywa obowiązek pokrycia wszelkich opłat i kosztów związanych z wydaniem 

przedmiotu sprzedaży. 
5. Na nabywcy spoczywa obowiązek zorganizowania i pokrycia kosztów związanych z demontażem a 

także uporządkowaniem miejsca pozostałego po zdemontowanym domku i transportu do miejsca 
docelowego  

6. Nabywca ponosi odpowiedzialność cywilną za spowodowane w trakcie czynności demontażu domku 
uszkodzenie terenu i  znajdujących się na nim przedmiotów. 

7. Oferent, który uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży, nie może uczestniczyć w kolejnych 
konkursach ofert. 

8. Syndyk zastrzega prawo wyboru oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia głównych celów 
postępowania upadłościowego. 

 

Regulamin jest integralną częścią ogłoszenia 

http://www.syndyk.suwalki.pl/

