REGULAMIN
Konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty
na zakup ruchomości w postaci samochodów osobowych
stanowiących własność „ENERGOPOL-SZCZECIN” S.A. w upadłości
I.

Przepisy ogólne
1. Niniejszy Regulamin sporządzony został dla uszczegółowienia ram prawnych
Konkursu zmierzającego do wyboru przez syndyka „ENERGOPOL-SZCZECIN”
S.A. w upadłości najkorzystniejszej oferty na zakup opisanych w pkt IV poniżej
samochodów osobowych stanowiących własność „ENERGOPOL-SZCZECIN” S.A.
w upadłości.
2. Niniejszy Regulamin sporządzony został dla celów postępowania konkursowego,
które zostanie zainicjowane stosownym obwieszczeniem o konkursie w dniu
14.06.2022 r. w ogólnopolskim wydaniu Gazety Wyborczej.

II.

Postawa Prawna Konkursu
1. Warunki Regulaminu ustala Syndyk.
2. Przetarg
odbywa
się
według
zapisów
niniejszego
Regulaminu
i obwieszczenia. Konkurs jest pisemny i nieograniczony podmiotowo.

III.

Przedmiot Konkursu
Przedmiotem Konkursu jest wybór ofert na zawarcie z syndykiem masy upadłości
„ENERGOPOL-SZCZECIN”S.A. w upadłości umów sprzedaży samochodów
osobowych wymienionych w pkt IV poniżej. Samochody zlokalizowane są
w Szczecinie przy ul. Św. Floriana 9/13.

IV.
1.

Przedmiot sprzedaży
Przedmiotem sprzedaży są:
Opis ruchomości

nr rejestr.

Nr
inwent.

Cena
minimalna
netto

ZS 9399W

1003

43 100,00 zł

ZS 040EN

1004

69 600,00 zł

ZS 6988Y

1005

40 100,00 zł

Samochód osobowy BMW 535 Touring xDrive
Steptronic, diesel, nr VIN: WBAXB11000DX35631,
rok produkcji 2012
1.

- dowód rejestracyjny: TAK
- karta pojazdu: NIE
- kluczyki: 2
Samochód osobowy Mercedes Sprinter 319 BlueTEC,
9 osobowy, diesel, nr VIN: WDB9067331P162221,
rok produkcji 2015

2.

3.

- dowód rejestracyjny: TAK
- karta pojazdu: NIE
- kluczyki: x3
Samochód osobowy Volvo XC60 3,0 T6 Summum,
AWD, benzyna, nr VIN: YV1DZ90H6D2438875, rok
produkcji 2013
- dowód rejestracyjny: TAK
- karta pojazdu: NIE
- kluczyki: x2
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Samochód osobowy Volvo XC60 3,0 T6 Polestar
Summum, AWD, benzyna, nr VIN:
YV1DZ90H6D2439000, rok produkcji 2013
4.

- dowód rejestracyjny: TAK
- karta pojazdu: NIE
- kluczyki: x1

ZS 7611Y

1006

35 600,00 zł

ZS 0004W

1009

27 100,00 zł

Samochód osobowy Audi Q3 2,0 TFSI, 4x4, benzyna,
nr VIN:WAUZZZ8U8CR014492, rok produkcji 2011
5.

- dowód rejestracyjny: TAK
- karta pojazdu: NIE
- kluczyki: x2

2. Oferent może złożyć więcej niż jedną ofertę, przy czym każda oferta złożona
przez oferenta może dotyczyć tylko jednego pojazdu wskazanego w ppkt 1
powyżej. W sytuacji, gdy oferent będzie zainteresowany zakupem więcej niż
jednej ruchomości, wówczas powinien złożyć odrębną ofertę w odniesieniu do
każdej ruchomości wskazanej w ppkt 1 powyżej.
3. Ewentualne oferty zbiorcze na zakup łącznie kilku samochodów zostaną
odrzucone.
4. Wskazane wyżej ruchomości zostały szczegółowo opisane w wyciągu z operatu
szacunkowego z dnia 05.05.2020 r. sporządzonego przez rzeczoznawcę
samochodowego inż. Krzysztofa Gutiens (certyfikat nr 651/16/19).
V.

VI.

Warunki umowy sprzedaży
1. Zapłata całej ceny sprzedaży za poszczególne samochody osobowe musi
nastąpić w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia informacji
o rozstrzygnięciu Konkursu, na wskazany niżej rachunek bankowy masy
upadłości.
2. Koszt i zorganizowanie transportu samochodów (odbiór) leżą po stronie
kupujących.
3. Odbiór i transport samochodów odbędzie się nie później niż w terminie 7 dni od
podpisania umowy sprzedaży.
4. Umowa będzie obejmowała oświadczenie o wiedzy kupującego, że jej zawarcie
nastąpiło w trybie przepisów prawa upadłościowego i ma charakter sprzedaży
egzekucyjnej, co skutkuje wyłączaniem odpowiedzialności gwarancyjnej
i odszkodowawczej sprzedającego z tytułu rękojmi za wady.
5. Każdorazowo, do ceny sprzedaży ustalonej w ofercie doliczona zostanie kwota
podatku VAT obowiązująca na dzień podpisania umowy sprzedaży.
Ogłoszenie o konkursie
Ogłoszenie o Konkursie podaje się do publicznej wiadomości w formie
ogłoszenia zamieszonego na stronie internetowej Syndyka w zakładce
„Przetargi” oraz w wersji papierowej ogólnopolskiego wydania Gazety
Wyborczej. Ponadto Syndyk może w dowolny sposób indywidualnie lub
zbiorowo poinformować o Konkursie potencjalnych oferentów.
2. Ogłoszenie będzie zawierać co najmniej informacje o:
a) przedmiocie sprzedaży;

1.
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b)

adresie mailowym i numerze kontaktowym osoby upoważnionej do
udzielania informacji o przedmiocie sprzedaży;
c) adresie strony internetowej Syndyka.
3. Najpóźniej z dniem Ogłoszenia o Konkursie Syndyk opublikuje Regulamin na
stronie internetowej.
VII. Warunki Konkursu
1. Oferty na zakup mogą być składane wyłącznie na piśmie - za pośrednictwem
listu poleconego lub przesyłki kurierskiej adresowanej na dane: ”ENERGOPOLSZCZECIN” S.A. w upadłości, ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin
i dostarczone na adres wskazany powyżej najpóźniej do dnia 30.06.2022 r.,
do godz. 16:00.
2. Oferty muszą być złożone w zamkniętej kopercie z widoczną na zewnętrz niej
adnotacją „Sprzedaż samochodu – nr rejestracyjny XX-XXXXX”. Koperta
zawierająca ofertę może zostać umieszczona w innej, zewnętrznej kopercie
adresowej. W takim przypadku adnotacja „Sprzedaż samochodów osobowych nr rejestracyjny XX-XXXXX” powinna być zamieszczona co najmniej na kopercie
wewnętrznej.
3. Oferty na zakup mogą być składane przez osoby fizyczne, w tym prowadzące
działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej.
4. Składając oferty, oferent zobowiązany jest wpłacić najpóźniej do dnia
30.06.2022 r. wadium w wysokości 10% wartości ceny wywoławczej netto
przedmiotu konkursu, na który została złożona oferta.
5. Wpłata wadium powinna nastąpić na rachunek bankowy masy upadłości
„ENERGOPOL-SZCZECIN” S.A. w upadłości prowadzony przez Alior Bank S.A.
pod numerem: 31 2490 0005 0000 4530 6221 2608. W tytule przelewu
należy oznaczyć markę i numer rejestracyjny pojazdu, którego Wadium
dotyczy, (np. „WADIUM do oferty na zakup samochodu osobowego – BMW XB11
741-3225, nr rejestracyjny ZS 9399W”).
6. Oferty nie mogą być składane przez:
a) osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej, ich małżonków,
krewnych i powinowatych w linii prostej oraz w linii bocznej do trzeciego
pokolenia włącznie;
b) Syndyka, jego krewnych i powinowatych w linii prostej oraz w linii
bocznej do trzeciego pokolenia włącznie;
7. Oferty muszą zawierć:
a) datę sporządzenia oferty;
b) imię i nazwisko oferenta lub jego nazwę wraz z opisem statusu prawnego
i nazwy prowadzonej działalności gospodarczej, adres wraz
z kontaktowym numerem telefonu i skrzynki mailowej;
c) dokładne określenie ruchomości, której dotyczy oferta, ze wskazaniem:
marki pojazdu, typu, numeru rejestracyjnego i numeru VIN;
d) proponowaną kwotę netto ceny sprzedaży, przy czym oferty na zakup
samochodów nie mogą być niższe, niż te wskazane w pkt IV ppkt 1
niniejszego Regulaminu;
e) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym
przedmiotu sprzedaży;
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f)

g)
h)
i)

oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem oraz że wszystkie
określone w Rozdziale V warunki umowy sprzedaży akceptuje bez
zastrzeżeń;
oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich kosztów
związanych z zawarciem umowy sprzedaży;
czytelny podpis oferenta lub osób uprawnionych do jej reprezentacji;
załącznik w postaci potwierdzenia wpłaty wadium w wysokości 10%
wartości ceny wywoławczej netto na rachunek wskazany w Rozdziale VII
ust. 5. W przypadku składania ofert na więcej niż jeden pojazd, wadia
winny zostać wpłacone osobno dla każdego pojazdu.

VIII. Komisja konkursowa
1. Czynności związane z wyborem i rozpatrzeniem ofert przeprowadza Komisja
Konkursowa powołana przez Syndyka, w skład której wchodzić będzie syndyk
oraz minimum dwie inne osoby.
2. Komisja Konkursowa działa na podstawie niniejszego Regulaminu.
3. Komisja Konkursowa zobowiązana jest działać obiektywnie, wnikliwie
i starannie, mając na względzie wybór najkorzystniejszej oferty.
IX.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

X.

Rozpatrzenie złożonych ofert
Komisja Konkursowa ustala liczbę otrzymanych ofert. Złożenie tylko jednej
oferty na poszczególny pojazd nie wyklucza możliwości stwierdzenia
skutecznego przeprowadzenia konkursu.
Komisja Konkursowa pomija oferty, które zostaną doręczone po terminie
wskazanym w pkt 7 ppkt 1 powyżej oraz te, niespełniające wymogów opisanych
w niniejszym Regulaminie.
Komisja Konkursowa dnia 01.07.2022 r. o godzinie 12:00 w siedzibie
„ENEEGOPOL-SZCZECIN” S.A. w upadłości:
a) wybiera najkorzystniejsze oferty spełniające warunki Regulaminu;
b) sporządza protokół z przebiegu prac Komisji Konkursowej, wskazując
najlepsze oferty.
W przypadku złożenia dwóch lub większej liczby ofert równorzędnych na ten
sam pojazd, syndyk przeprowadzi dogrywkę, przy czym o jej zasadach
poinformuje oferentów w drodze mailowej.
O wyniku postępowania w przedmiocie rozpatrzenia złożonych ofert Syndyk
niezwłocznie zawiadamia oferentów za pośrednictwem wiadomości e-mail na
adres wskazany w ofercie.
Oferent jest związany ofertą do dnia poinformowania go o wyborze innej oferty.
Postępowania w przedmiocie rozpatrzenia złożonych ofert uważa się za
zakończone wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynęła ani jedna oferta, a także
jeżeli Komisja Konkursowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków
konkursu.

Zawarcie umowy
1. Zawarcie umów sprzedaży pomiędzy syndykiem a oferentami, których oferty
zostały uznane za najkorzystniejsze powinno nastąpić niezwłocznie, nie później
jednak 7 dni od dnia doręczenia informacji o rozstrzygnięciu Konkursu.
2. Przedmioty sprzedaży zostaną wydane kupującym nie wcześniej niż po
wywiązaniu się przez nich ze wszystkich warunków złożonej oferty i zawartej
umowy.
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3. Koszty zawarcia umów w tym także podatki i opłaty obciążają oferentów.
XI.

Rozliczenie wadium
Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały uznane za
najkorzystniejsze lub których oferty zostały odrzucone jako niespełniające
warunków Regulaminu nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty
rozstrzygnięcia konkursu
2. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży chyba, że
oferent zdecyduje się wpłacić całą cenę sprzedaży brutto i po jej uiszczeniu
zażąda zwrotu wadium.
3. W przypadku gdy oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą
nie przystąpi bez ważnej przyczyny do zawarcia umowy sprzedaży w terminie
wskazanym w pkt 1 Rozdziału X, jego wadium przepada na rzecz masy
upadłości „ENERGOPOL-SZCZECIN” S.A.
1.

XII. Informacje dla oferentów
1. Dokumentacja fotograficzna oferowanych samochodów dostępna jest na stronie
syndyka www.maciejkasprzyk.com.pl.
2. Oględzin pojazdów – po uprzednim, telefonicznym umówieniu się – można
dokonywać w terminach:
• 21.06.2022 r. w godzinach 09:00 – 13:00;
• 22.06.2022 r. w godzinach 09:00 – 13:00;
• 28.06.2022 r. w godzinach 09:00 – 13:00;
3. Syndyk nie przewiduje wykonania jazd próbnych.
4. Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży udziela upoważniony
pracownik „ENERGOPOL-SZCZECIN” S.A. w upadłości – Marcin Prieditis od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, telefonicznie pod
numerem telefonu: 730 842 455 lub drogą mailową: mp@energopol.pl
XIII. Zapisy końcowe
1. Syndyk zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury sprzedaży bez dokonania
wyboru oferty lub jej unieważnienia bez podania przyczyny na każdym jego
etapie. W takim przypadku Syndyk zobowiązany jest do zwrotu wadium na rzecz
oferentów w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia procedury
sprzedaży – przelewem na rachunek bankowy wskazany przez poszczególnych
oferentów. Skutki procedury sprzedaży z wolnej ręki przestają wówczas wiązać,
zaś oferentom nie przysługują w stosunku do Syndyka żadne roszczenia z tego
tytułu
2. Uczestnictwo w Konkursie oznacza potwierdzenie, że Oferent zapoznał się
z niniejszym Regulaminem, przyjmuje jego treść bez zastrzeżeń oraz
zobowiązany jest do jego przestrzegania.
3. Zgoda Rady Wierzycieli na sprzedaż samochodów osobowych w warunkach
określonych w niniejszym Regulaminie udzielona została w uchwale nr 9/2022.

Załączniki:
- wyciąg z operatu szacunkowego z dnia 05.05.2020 r.
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