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   Szczecin, dnia 21 grudnia 2020 r.  

 

 

REGULAMIN   
sprzedaży z wolnej ręki samochodu  
Ford Kuga 2,0 CRD, rok prod. 2010,  

wchodzącego w skład masy upadłości ST Investments Sp. z o.o. sp.k. w Stargardzie 
 

 

I. Niniejszy Regulamin sporządzony został w celu określenia zasad wyboru nabywcy samochodu Ford 

Kuga 2,0 CRD, r. prod. 2010. Przedmiot sprzedaży został szczegółowo określony w wycenie z dnia 

29 marca 2020 roku, sporządzonej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego Michała Wardyna.  

 

II. Warunki Regulaminu ustala Syndyk. 

 

III. Wybór nabywcy dokonany zostanie w oparciu o pisemne oferty. Pod uwagę będą brane wyłącznie 

oferty prawidłowe pod względem formalnym, tj. zgodne z niniejszym Regulaminem, złożone 

w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w dniu 22 grudnia 2020 r. w ogólnopolskim wydaniu 

Gazety Wyborczej, na stronie syndyka www.maciejkasprzyk.com.pl. Ponadto Syndyk może 

w dowolny sposób indywidualnie lub zbiorowo poinformować o sprzedaży potencjalnych oferentów.  

 

IV. Oferty zakupu mogą być składane wyłącznie na piśmie - za pośrednictwem listu lub przesyłki 

kurierskiej adresowanej na dane: Maciej Kasprzyk Biuro Syndyka, ul. Monte Cassino 24 (III p), 70-

467 Szczecin. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż Ford Kuga” muszą zostać 

dostarczone na wskazany powyżej adres, najpóźniej w dniu 15 stycznia 2021 r., do godz. 16:00. 

 

V. Cena wywoławcza sprzedawanego pojazdu wynosi 25.737,75 zł (dwadzieścia pięć tysięcy siedemset 

trzydzieści siedem zł, 75/100) brutto. Sprzedaż dokonana zostanie na podstawie faktury VAT. 

 

VI. Składając ofertę, oferent zobowiązany jest wpłacić najpóźniej do dnia 15 stycznia 2021 r. wadium 

w wysokości 2.600,00 zł (dwa tysiące sześćset złotych). Wpłata wadium powinna nastąpić na 

rachunek bankowy masy upadłości ST Investments Sp. z o.o. sp.k. w upadłości, prowadzony w Banku 

Pekao S.A. pod numerem: 67 1240 3927 1111 0010 9752 5841 z tytułem przelewu „Wadium sprzedaż 

Ford Kuga.” 

 

VII. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży wadium zostaje zaliczone na poczet ceny. Wadium 

wpłacone przez pozostałych oferentów zwraca się bez odsetek niezwłocznie po rozstrzygnięciu 

procesu sprzedaży. 

 

VIII.  Oferty posiadające braki formalne zostaną pozostawione bez rozpoznania.  

 

IX. Oferty, o których mowa w pkt IV muszą zawierać: 

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) proponowaną cenę zakupu, przy czym oferowana cena nie może być niższa aniżeli cena wywoławcza 

wskazana w pkt. V; 

d) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży; 
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e) oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go bez zastrzeżeń; 

f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej; 

g) oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich podatków i opłat oraz innych kosztów 

związanych z zawarciem umowy sprzedaży 

h) czytelny podpis oferenta lub osób uprawnionych do jego reprezentacji; 

i) załącznik w postaci potwierdzenia wpłaty wadium w wysokości 2.600,00 zł na rachunek wskazany 

w pkt. VI. 

 

X. Kryterium decydującym o wyborze oferty, jest najwyższa zaoferowana cena. W przypadku złożenia 

dwóch lub większej liczby ofert równorzędnych, syndyk przeprowadzi dogrywkę, przy czym o jej 

zasadach poinformuje oferentów drogą mailową. 

 

XI. Otwarcie ofert przez syndyka oraz wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi nie później niż 3 dni od dnia 

upływu terminu do składania ofert. O wyniku przetargu syndyk powiadomi mailowo oferenta, którego 

oferta została wybrana.  

 

XII. Wybrany oferent zobowiązany jest do dokonania wpłaty pozostałej kwoty ceny sprzedaży 

(pomniejszonej o wpłacone wadium) w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia powiadomienia go 

o wyborze jego oferty. Wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy prowadzony dla masy 

upadłości. Brak wpłaty we wskazanym terminie, uważać się będzie za rezygnację oferenta z zakupu 

przedmiotu sprzedaży, a wpłacone przez niego wadium ulegnie w całości przepadkowi na rzecz masy 

upadłości.  

 

XIII. Pojazd może zostać wydany nie wcześniej, niż po uregulowaniu całej ceny sprzedaży. 

 

XIV. Syndyk zastrzega brak możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń w zakresie zapłaty ceny 

sprzedaży. 

 

XV. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru oferenta bez 

podania przyczyny. W takim przypadku syndyk zobowiązany jest do zwrotu wadium bez odsetek na 

rzecz oferentów w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zamknięcia procedury – przelewem na 

rachunek bankowy z którego dokonano wpłaty wadium. Skutki wszczętej procedury wyboru oferenta 

przestają wówczas wiązać, zaś oferentom nie przysługują w stosunku do syndyka masy upadłości 

żadne roszczenia z tytułu zamknięcia postępowania bez wyboru oferty. 

 

XVI.  Niniejsza sprzedaż ma skutki sprzedaży egzekucyjnej w myśl przepisu art. 313 ustawy Prawo 

upadłościowe. 

               
   Maciej Kasprzyk 

Syndyk Masy Upadłości 


