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1. Waga suwakowa WP300 Nr 96091, do 300 kg, 1987 r. szt. 1 300,00 300,00
2. Wózek transportowy czteroko³owy szt. 1 50,00 50,00
3. Biurko szt. 1 20,00 20,00
4. Rega³ szt. 2 15,00 30,00
5. Szafka szt. 1 15,00 15,00
6. Pó³ki plastikowe na dokumenty szt. 10 1,00 10,00
7. Telefax Panasonic szt. 1 30,00 30,00
8. Drukarka Brother szt. 2 50,00 100,00
9. Fotel biurowy szt. 2 20,00 40,00

10. Rega³ ukoœny szt. 1 15,00 15,00
11. Fotel szt. 1 15,00 15,00
12. Wieszak szt. 1 5,00 5,00
13. Monitor Benq szt. 1 30,00 30,00
14. Monitor Belinea szt. 1 30,00 30,00
15. Zestaw komputerowy szt. 2 50,00 100,00
16. Drukarka Samsung szt. 1 30,00 30,00
17. Monitor kineskopowy szt. 1 5,00 5,00
18. Rega³ metalowy szt. 2 10,00 20,00
19. Rega³ z szuflad¹ szt. 1 15,00 15,00
20. Piecyk gazowy szt. 1 100,00 100,00

22 960,00

NA SPRZEDA¯ RUCHOMOŒCI
Syndyk masy upad³oœci

„Viola” Sp. z o.o. w upad³oœci likwidacyjnej

informuje, ¿e posiada do sprzeda¿y z wolnej rêki
w drodze konkursu ofert ni¿ej wskazane ruchomoœci:

z siedzib¹ w ¯migrodzie
w postêpowaniu prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 38/14

L.p. Nazwa i opis sprzêtu (przedmiotu) Jedn. Iloœæ Cena wyw. Suma cen wyw.
netto [z³]miary jednostkowa

* Do cen ostatecznych sprzeda¿y netto zostanie doliczony podatek od towarów i us³ug
wed³ug stawki obowi¹zuj¹cej w dniu zawarcia umowy (obecnie stawka podstawowa podatku wynosi 23%)

•

Regulaminie Sprzeda¿y

5 lipca 2016

r. o godzinie 14:30

Dodatkowe informacje

604 694 974

Warunkiem udzia³u w konkursie

Z³o¿ona oferta

www.syndyk-

switalski.pl, Otwarcie ofert

Wy³¹cznym kryterium wyboru

Koszty zawarcia umowy Z przedmiotami sprzeda¿y

Syndyk zastrzega sobie

jest z³o¿enie oferty w formie pisemnej w terminie do 4 lipca 2016 r. (decyduje data
wp³ywu): Miko³aj Œwitalski, ul. D³ugosza 33, 51-162 Wroc³aw, w biurze we Wroc³awiu
przy ul. D³ugosza 33 (w dni powszednie, w godzinach od 9:00 do 16:00). • winna byæ zgodna
z wymogami okreœlonymi w , który dostêpny jest na stronie internetowej

jak równie¿ mo¿na go uzyskaæ bezpoœrednio od syndyka. • nast¹pi w dniu
we Wroc³awiu przy ul. D³ugosza 33, 51-162 Wroc³aw, zaœ ich rozpoznanie odbêdzie siê zgodnie

z warunkami okreœlonymi w Regulaminie Sprzeda¿y. • ofert bêdzie cena sprzeda¿y.
• i odbioru ruchomoœci ponosi kupuj¹cy. • mo¿na zapoznaæ siê
we Wroc³awiu przy ul. Ceglanej 8-10, w dniach 20 czerwca-4 lipca 2016 r., w godzinach od 12:00 do 16:00,
po wczeœniejszym potwierdzeniu terminu oglêdzin dokonanym w formie wiadomoœci e-mail (

) b¹dŸ telefonicznie (tel. 604 694 974). • mo¿na uzyskaæ - kontakt telefoniczny:
lub 606 42 63 08, adres e-mail: , •

prawo prowadzenia negocjacji z wybranym oferentem (oferentami), jak równie¿ prawo
odwo³ania lub uniewa¿nienia konkursu (w ca³oœci lub czêœci) w ka¿dym czasie bez podawania przyczyny oraz
ponoszenia skutków prawnych i finansowych takiego rozstrzygniêcia.

listownie na adres - lub osobiœcie

kancelaria@syndyk-
switalski.pl

kanceleria@syndyk-switalski.pl tomasz.wira@syndyk-switalski.pl


