
SYNDYK MASY UPAD£OŒCI
Kopalni Paszowice Sp. z o.o. w Paszowicach

og³asza pisemny przetarg
na sprzeda¿ z wolnej rêki ruchomoœci wg poni¿szego zestawienia:

1. Œrubowy agregat sprê¿arkowy Fabryka Maszyn w Strzy¿owie SCS 110-08A,
rok prod. 1999, o wartoœci 7.525,00 z³.

2. Wiertnica (Perforator) dwuwiertakowa Marini GM, rok prod. 1989,
o wartoœci 13.250,00 z³.

3. M³ot hydrauliczny Gianta 1605, rok prod. 2013, o wartoœci 32.940,00 z³.
4. Instalacja oœwietleniowa kopalni s³upowa, rok prod. 1986,

o wartoœci 16.265,00 z³.
5. Centrala telefoniczna Silican IPM-032, rok prod. 2008, o wartoœci 145,00 z³.
6. Klimatyzator przenoœny Onnline MFP32-1130, rok prod. 2011,

o wartoœci 400,00 z³.
7. Budynek administracyjno-socjalny, o wartoœci 15.450,00 z³.
8. Budynek portierni (sztygarówka), o wartoœci 5.600,00 z³.
9. Wiata stalowa ³uparek, o wartoœci 3.900,00 z³.

10. Transformator s³upowy TNOSLH-400/20PNS, rok prod. 2001,
o wartoœci 6.157,50 z³.

Oferty z podaniem proponowanych warunków nabycia, po cenie nie ni¿szej ni¿ cena
wywo³awcza wskazana w wy¿ej wymienionym zestawieniu, nale¿y sk³adaæ w Biurze
Syndyka Agnieszki Strzemiñskiej-Rapacz w Legnicy przy ul. Z³otoryjskiej 16/18/2a
(I piêtro), w terminie do dnia 11 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00 w zaklejonej kopercie
z dopiskiem: „Oferta przetargowa, sygn. akt V GUp15/16 - nie otwieraæ”, i w terminie do
dnia 11 kwietnia 2018 r. nale¿y wp³aciæ na rachunek bankowy Kopalni Paszowice Sp.
z o.o. w Paszowicach w upad³oœci nr wadium
w wysokoœci 10% wartoœci oszacowania ka¿dego przedmiotu, którego dotyczy
sk³adana oferta.
Oferta powinna odpowiadaæ warunkom przetargu zawartym w regulaminie przetargu,

93 1050 1908 1000 0090 3053 8327

dostêpnym w Biurze Syndyka lub na e-mail: biurosyndyka3@onet.pl.
Otwarcia ofert i rozstrzygniêcia przetargu dokona Syndyk w dniu 12 kwietnia 2018
roku o godz. 10:00 w Biurze Syndyka w Legnicy przy ul. Z³otoryjskiej 16/18/2a.
Syndyk zastrzega sobie prawo do zarz¹dzenia dodatkowej licytacji pomiêdzy
oferentami, zgodnie z zasadami wynikaj¹cymi z regulaminu przetargu. Syndyk
zastrzega uniewa¿nienie przetargu bez podania przyczyny.
Wszelkich informacji w sprawie udziela Biuro Syndyka pod numerem tel. (76) 721
89 99. OR180079


