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NA SPRZEDA¯
WYPOSA¯ENIE

GABINETU
STOMATOLOGICZNEGO,
SAMOCHÓD OSOBOWY

Syndyk masy upad³oœci
w postêpowaniu

w po³¹czonych sprawach upad³oœciowych:
Krystyny Ko³osowskiej

i zm. Krzysztofa Ko³osowskiego

1 . KOMPLETU rzeczy ruchomych

za cenê nie mniejsz¹ ni¿
3.400,00 z³

2. SAMOCHODU OSOBOWEGO

za cenê nie mniejsz¹ ni¿
19.000,00 z³

Szczegó³y:

tel. 71/359 03 70.

dok³adne
oferowan¹

oœwiadczenie

oœwiadczenie

oœwiadczenie

potwierdzenie

(sygn. akt VIII GUp 105/17)

stanowi¹cych wyposa¿enie gabinetu
stomatologicznego, objêtego mas¹ upad³oœci
Krystyny Ko³osowskiej,

(trzy tysi¹ce czterysta z³otych) brutto,
co odpowiada 65% sumy wartoœci ich

oszacowania;
Volkswagen

Touareg 4,2 rok produkcji 2005, nr rej.
DW959CX, objêtego masami upad³oœci w czêœ-
ciach równych,

(dziewiêtnaœcie tysiêcy z³otych) brutto,
co stanowi 73,64% poprzedniej ceny.

• mo¿na ogl¹daæ po
wczeœniejszym telefonicznym umówieniu. •

z dopis-
k i e m : " S p r z e d a ¿ R U C H O M O Œ C I
KO£OSOWSCY" nale¿y sk³adaæ w Kancelarii
Syndyka we Wroc³awiu przy ul. S. Jaracza
69/011 do dnia 15 paŸdziernika 2018 r. do godz.
14.00. • w Kancelarii
Syndyka w dniu 17 paŸdziernika 2018 r. o godz.
12.00. • : -
oznaczenie oferenta; - cenê;
oœwiadczenie o zapoznaniu siê z regulaminem
sprzeda¿y; - o zwi¹zaniu ofert¹
przez czas okreœlony w regulaminie i zobo-
wi¹zaniu siê do zawarcia w terminie i w miejscu
okreœlonym przez syndyka umowy sprzeda¿y;
- o niewnoszeniu zastrze¿eñ co
do stanu faktycznego i prawnego sk³adników
maj¹tku bêd¹cych przedmiotem sprzeda¿y;
- oferenta, i¿ zobowi¹zuje siê
pokryæ wszelkie koszty zwi¹zane ze sprzeda¿¹,
oraz ¿e dokona wp³aty ca³oœci ceny przed
zawarciem umowy sprzeda¿y; -
wp³acenia wadium. •

ceny wywo³awczej nale¿y wp³aciæ na
rachunek bankowy masy upad³oœci w ALIOR
BANK S.A. o nr: 18 2490 0005 0000 4500 4197
0693 najpóŸniej do dnia poprzedzaj¹cego
otwarcie ofert. •
pomiêdzy zaoferowanymi cenami wyniesie
mniej ni¿ 5%, syndyk przeprowadzi dodatkowy
przetarg ustny lub negocjacje z oferentami, na
zasadach okreœlonych w regulaminie
sprzeda¿y. • prawo
odwo³ania sprzeda¿y, przed otwarciem ofert,
bez podania przyczyny.

og³asza sprzeda¿ z wolnej rêki
po obni¿onych cenach

SK£ADNIKÓW RUCHOMYCH
OBJÊTYCH MASAMI UPAD£OŒCI:

www.syndycywroclaw.pl
kancelaria.zarczynska@syndycywroclaw.pl

Przedmiot sprzeda¿y

Oferty w zamkniêtych kopertach

Otwarcie ofert nast¹pi

Oferta winna zawieraæ

Wadium w wysokoœci
20%

W przypadku, gdy ró¿nica

Syndyk zastrzega sobie


