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NA SPRZEDA¯
MIENIE

PROTRAM - WROC£AW

Syndyk Masy Upad³oœci
Remonty i Modernizacja Tramwajów

PROTRAM - Wroc³aw
Sp. z o.o. w upad³oœci

og³asza przetarg
na sprzeda¿ z wolnej rêki

SK£ADNIKÓW
MASY UPAD£OŒCI.

1. Mienie

2. Warunkiem uczestnictwa

3. Szczegó³owe informacje

4. Oferty pisemne

5. Oferty, które wp³yn¹

6. Mienie bêd¹ce przedmiotem

7. Maj¹tek bêd¹cy przedmiotem

8. W razie nabycia

9. Syndyk zastrzega sobie

znajduje siê we Wroc³awiu przy
ul. Legnickiej 65.

w przetargu
jest z³o¿enie pisemnej oferty na warunkach
okreœlonych w Regulaminie Przetargu oraz
wp³ata wadium w wysokoœci stanowi¹cej
10% wartoœci oszacowania netto
przedmiotu sk³adanej oferty na rachunek
w Banku Zachodnim, nr konta 45 1090
2398 0000 0001 3284 8129, w terminie do
dnia 24 listopada 2017 r. (data, do której
œ rodk i p i en i ê¿ne musz¹ zos taæ
zaksiêgowane na wskazanym powy¿ej
rachunku bankowym).

o przedmiocie
przetargu mo¿na uzyskaæ pod tel. 71 349-
34-43, w biurze Syndyka we Wroc³awiu
przy ul. Trzemeskiej 6/7 w godz. od 11:00
d o 1 5 : 0 0 o r a z n a s t r o n i e

.
sk³adaæ nale¿y w zam-

kniêtych kopertach na adres:

do Biura Syndyka
po dniu 24 listopada 2017 r. nie bêd¹
rozpatrywane.

prze-
targu, mo¿na ogl¹daæ w miejscu jego sk³a-
dowania tj. w halach zlokalizowanych we
Wroc³awiu przy ul. Legnickiej 65, w godz.
od 11:00 do 14:00 po uprzednim
telefonicznym ustaleniu terminu.

sprzeda¿y mo¿e zostaæ zakupiony jedynie
w ca³oœci.

ww. sk³adników
maj¹tku w ca³oœci, Syndyk przewiduje
mo¿liwoœæ roz³o¿enia ceny zakupu na raty
stosuj¹c przy tym odpowiedni¹ formê
zabezpieczenia transakcji.

prawo do
swobodnego wyboru ofert oraz prawo
uniewa¿nienia przetargu bez podania
przyczyn.
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Syndyk Masy Upad³oœci
Remonty i Modernizacja Tramwajów

PROTRAM Wroc³aw
Sp. z o.o. w upad³oœci,

ul. Trzemeska 6/7, 53-679 Wroc³aw,
z adnotacj¹: „Przetarg”,

do dnia 24 listopada 2017 r.
(data wp³ywu oferty do biura Syndyka).


