
Syndyk masy upad³oœci JK Metal spó³ka z o.o. w upad³oœci likwidacyjnej w Œwidnicy,
og³asza drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzeda¿ ca³ego, czynnego przedsiêbiorstwa upad³ej spó³ki.

Przedmiotem przetargu jest przedsiêbiorstwo upad³ego, w rozumieniu art. 55 kodeksu cywilnego, oferowane do sprzeda¿y jako ca³oœæ zgodnie z art. 316 ust. 1 oraz ze skutkami okreœlonymi
w art. 317 Prawa upad³oœciowego i naprawczego.
Na przedmiot sprzeda¿y, tj. przedsiêbiorstwo jako ca³oœæ, sk³adaj¹ siê:
a) prawo w³asnoœci maszyn i urz¹dzeñ - œrodków trwa³ych (grupy 3-8 KRST),
b) prawo w³asnoœci wyposa¿enia,
c) prawo w³asnoœci przyrz¹dów oraz wartoœci niematerialnych i prawnych.
Z przedmiotu sprzeda¿y wy³¹czone s¹:
a) œrodki pieniê¿ne w kasie i na rachunkach bankowych,
b) zapasy magazynowe i produkcja w toku,
c) nale¿noœci przys³uguj¹cych upad³emu,
d) przyrz¹dy (narzêdzia) udostêpnione upad³emu przez zleceniodawców.
Opisany wy¿ej przedmiot sprzeda¿y stanowi¹cy masê upad³oœci JK Metal spó³ka z o.o. w upad³oœci likwidacyjnej w Œwidnicy, oferuje siê do sprzeda¿y w ca³oœci w trybie pisemnego przetargu
ofertowego za cenê wywo³awcz¹ nie ni¿sz¹ ni¿ wartoœæ oszacowania, tj. (s³ownie: osiemset dwadzieœcia piêæ tysiêcy z³otych) wed³ug poni¿szych zasad:
1. Oferty nabycia przedsiêbiorstwa w ca³oœci nale¿y sk³adaæ w terminie do dnia roku w biurze podawczym S¹du lub listem poleconym na adres: S¹d Rejonowy w Wa³brzychu VI
Wydzia³ Gospodarczy, ul. S³owackiego 10, 58-300 Wa³brzych, z dopiskiem na kopercie:
2.
3. Sk³adaj¹cy ofertê winien wp³aciæ wadium w wysokoœci (s³ownie: osiemdziesi¹t dwa tysi¹ce piêæset z³otych) w terminie do roku ( ), na
rachunek bankowy JK Metal spó³ka z o.o. w upad³oœci likwidacyjnej w Œwidnicy,
4.
5. Oferta powinna zawieraæ:
a) oznaczenie oferenta, proponowan¹ cenê nabycia przedsiêbiorstwa, podpis oferenta lub upowa¿nionej przez oferenta osoby dzia³aj¹cej w jego imieniu,
b) orygina³ lub uwierzytelnion¹ notarialnie kserokopiê zaœwiadczenia o wpisie do w³aœciwego rejestru przedsiêbiorców albo poœwiadczon¹ notarialnie kserokopiê dowodu osobistego, je¿eli
oferentem jest osoba fizyczna,
c) orygina³ lub uwierzytelnion¹ notarialnie kserokopiê decyzji w³aœciwego Urzêdu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
d) orygina³ lub uwierzytelnion¹ notarialnie kserokopiê zaœwiadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez w³aœciwy Urz¹d Statystyczny,
e) orygina³ ewentualnie udzielonego pe³nomocnictwa albo jego kserokopiê potwierdzon¹ za zgodnoœæ z orygina³em przez notariusza,
f) oœwiadczenie o wyra¿eniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów zwi¹zanych z przeniesieniem w³asnoœci,
g) oœwiadczenie o zapoznaniu siê z treœci¹ regulaminu drugiego przetargu,
h) oœwiadczenie o zapoznaniu siê ze stanem przedmiotu przetargu, w tym prawnym i technicznym, oraz oœwiadczenie o wyra¿eniu zgody na wy³¹czenie rêkojmi za wady fizyczne i prawne na
zasadzie art. 558 k.c. (uwaga - stan prawny i faktyczny sprzedawanego przedsiêbiorstwa mo¿e ró¿niæ siê od przedstawionego w opisie i oszacowaniu),
i) oœwiadczenie, ¿e oferent nie nale¿y do grona osób okreœlonych w punkcie 16 regulaminu przetargu,
j) dowód wp³aty wadium na rachunek bankowy masy upad³oœci,
k
6. Rozpoznanie ofert nast¹pi na posiedzeniu jawnym w dniu w budynku S¹du Rejonowego w Wa³brzychu, VI Wydzia³ Gospodarczy, ul. S³owackiego 10, sala nr
19, w obecnoœci Sêdziego-komisarza i przyby³ych oferentów.
7. Wyboru oferty dokona Syndyk, a zatwierdzenia dokona Sêdzia-komisarz.
8. Oferent, którego oferta zosta³a wybrana, zobowi¹zany jest zawrzeæ umowê sprzeda¿y w terminie jednego miesi¹ca od dnia uprawomocnienia siê postanowienia Sêdziego-komisarza
o zatwierdzeniu wyboru oferty, i do dnia zawarcia umowy, winien wp³aciæ ca³¹ zaoferowan¹ cenê.
9. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta zosta³a wybrana, podlega zaliczeniu na cenê nabycia, a w razie niezawarcia umowy sprzeda¿y w terminie okreœlonym w pkt. 6 z winy
oferenta, wadium przepada na rzecz masy upad³oœci. Innym oferentom wadium zostanie zwrócone w ci¹gu trzech dni roboczych od dnia, w którym przetarg zosta³ rozstrzygniêty.
10. Zastrzega siê prawo Syndyka do odwo³ania przetargu w ca³oœci lub w czêœci, ka¿dym czasie oraz bez podania przyczyny jego odwo³ania, a tak¿e prawo jego uniewa¿nienia na ka¿dym etapie
postêpowania przetargowego, bez podania przyczyny.
11. Szczegó³owe warunki sprzeda¿y okreœla regulamin przetargu.

1

825.000,00 z³
05.08.2016

„Oferta przetargowa JK Metal (sygnatura akt VI GUp 6/16 ) - nie otwieraæ”.
O terminie z³o¿enia oferty decyduje data wp³ywu do S¹du.

82.500,00 z³otych 05.08.2016 data uznania rachunku
w mBanku, o numerze 47 1140 1140 0000 2134 8300 1001.

O terminie wp³aty wadium decyduje data wp³ywu œrodków na podany rachunek bankowy masy upad³oœci.

) oœwiadczenie o zobowi¹zaniu siê do odrêbnego zakupienia zapasów materia³ów i surowców oraz tzw. produkcji w toku, wed³ug stanu na dzieñ nabycia przedsiêbiorstwa.
11.08.2016 roku o godz. 10:00

Aktualne zestawienie maj¹tku przedsiêbiorstwa jest dostêpne u Syndyka i mo¿na siê z nim zapoznaæ po wczeœniejszym uzgodnieniu terminu (pod numerem telefonu 694 00 13 14).
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