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BRAN¯A
METALOWA
RUCHOMOŒCI

Syndyk masy upad³oœci

„B-G-L Metalotechnika”

w tym m.in.:

w postêpowaniu upad³oœciowym

Sp. z o.o. w Wo³owie

sygn. akt VIII GUp 27/16

zajmuj¹cej siê w g³ównej mierze
ogrodzeniami metalowymi

i podobnymi wyrobami ze stali

sprzeda z wolnej rêki
RUCHOME ŒRODKI TRWA£E,

przedmioty niskocenne
i zapasy magazynowe,

• filtr rêkawowy,

pi³ê do ciêcia stali

frezarkê
okarkê
prasê mimoœrodkow¹,

szlifierkê automatyczn¹

wentylator wyci¹gowy

wypalarkê

wózek wid³owy

spawarkê

nowy, nieeksploatowany
- 4.500 z³,

• KALTENBACH
KKS-400 - 12.000 z³,

• FN-2U, 04-284 - 5.500 z³,
• t TUD 50-1500, 24741- 4.200 z³,
• 450 mm,

Peddinghause + oprzyrz¹dowanie
- 6.500 z³,

• 28188 Ernst
E63M - 15.000 z³,

• z silnikiem
MWE, nr 63978, nieeksploat. - 4.000 z³,

• Kieller - Eberle - 12.000 z³,
• samochód ciê¿arowy Mercedes Benz

Sprinter 208D, nr rej. DWL38JM
- 6.500 z³,

• Clark GPX71005
- 9.500 z³,

• 425s MIGMAG - 4.000 z³,
oraz ekrany i maski spawalnicze, rega³y, me-
ble biurowe, sprzêt IT, rury, k¹towniki, ceow-
niki, teowniki, p³askowniki, profile, blachy itd.

* Podane ceny s¹ cenami netto.

I. Oferty nabycia ruchomoœci

do dnia 04.09.2017 r.
(liczy siê data wp³ywu)

ul. Wiœniowa 5, 56-100 Wo³ów, o godz. 11.00.

II Warunkiem przyst¹pienia do konkursu jest
wp³acenie wadium w wysokoœci 10% ceny
wywo³awczej.

Bank
Zachodni WBK S.A.

Regulaminie Sprzeda¿y

szczegó³owy wykaz
sprzedawanych ruchomoœci.

numerem telefonu 695 292
501 lub syndyk.cwojdziska@gmail.com.

z proponowan¹
cen¹ zakupu przekraczaj¹c¹ cenê oszacowania
nale¿y sk³adaæ w terminie

w zapieczêtowanej
kopercie na adres: Biuro Syndyka 53-316 Wroc³aw
14, ul. Powstañców Œl¹skich 138, skrytka poczto-
wa 1906 z dopiskiem sygn. akt VIII GUp 27/16.
Otwarcie ofert nast¹pi 06-09-2017 r. pod adresem:

.

Zap³ata winna nast¹piæ przelewem
na rachunek bankowy Masy Upad³oœci:

nie bêd¹
rozpatrywane. Oferta powinna spe³niaæ wszystkie
wymogi zawarte w
znajduj¹cym siê na na
której znajduje siê równie¿

• po wczeœniejszym
umówieniu siê. Istnieje mo¿liwoœæ elektronicznego
przes³ania wyceny. •
mo¿na uzyskaæ pod

10 1090 2460 0000 0006
2200 1753.

III. Oferty z³o¿one po terminie

Ruchomoœci mo¿na ogl¹daæ

Szczegó³owe informacje
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