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NA SPRZEDA¯
MIESZKANIE

UL. ROGOWSKA, WROC£AW

Syndyk masy upad³oœci

Doroty Jolanty Jagury,

za cenê nie ni¿sz¹
ni¿ cena oszacowania, tj. 271.000 z³

Szczegó³y na stronie:
,

tel. 71 359 03 70.

w postêpowaniu upad³oœciowym

jako osoby fizycznej
nieprowadz¹cej dzia³alnoœci gospodarczej,

(sygn. akt VIII GUp 131/16),

(ksiêga wieczysta
KW nr WR1K/00179258/8)

(dwieœcie siedemdziesi¹t jeden tysiêcy
z³otych)

• mo¿na ogl¹daæ po
wczeœniejszym telefonicznym umówieniu. •

z dopiskiem: „Sprzeda¿
Dorota Jagura” nale¿y sk³adaæ w Kancelarii
Syndyka we Wroc³awiu (50-305), ul. Jaracza
69/011 do dnia 10 kwietnia 2018 r. do godz. 14.00.
• w Kancelarii Syndyka
w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00.

• sporz¹dzenia oferty, • oznaczenie
oferenta, • cenê, • o za-
poznaniu siê z regulaminem sprzeda¿y, •

o zwi¹zaniu ofert¹ przez czas
okreœlony w regulaminie i zobowi¹zaniu siê do
zawarcia w terminie i w miejscu okreœlonym przez
syndyka umowy sprzeda¿y, •
o niewnoszeniu zastrze¿eñ co do stanu
faktycznego i prawnego sk³adnika maj¹tku
bêd¹cego 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, • wp³aty wadium.

• 10 % ceny wywo³awczej
(tj. kwota 27.100 z³) nale¿y wp³aciæ na rachunek
bankowy masy upad³oœci w Banku Zachodnim
WBK S.A. o nr: 44 1090 2402 0000 0001 3381 2176
najpóŸniej do dnia poprzedzaj¹cego otwarcie ofert.
• pomiêdzy zaofe-
rowan¹ najwy¿sz¹ cen¹ a pozosta³ymi cenami
wyniesie mniej ni¿ 5%, syndyk przeprowadzi
dodatkow¹ licytacjê ustn¹ lub ustne negocjacje
z oferentami, w celu dokonania sprzeda¿y za jak
najkorzystniejsz¹ cenê. •
w dniu sprzeda¿y, o czym oferenci zostan¹
powiadomieni przy og³oszeniu wyników w czêœci
pisemnej sprzeda¿y. •
prawo odwo³ania sprzeda¿y, przed otwarciem ofert,
bez podania przyczyny.

og³asza
sprzeda¿ z wolnej rêki

objêtego mas¹ upad³oœci
SPÓ£DZIELCZEGO

W£ASNOŒCIOWEGOPRAWA DO
LOKALU MIESZKALNEGO
po³o¿onego we Wroc³awiu
przy ul. Rogowskiej 128/32

www.syndycywroclaw.pl

Przedmiot sprzeda¿y
Oferty

w zamkniêtych kopertach

Otwarcie ofert nast¹pi

Oferta winna zawieraæ:

datê dok³adne
oferowan¹ oœwiadczenie

oœwiadczenie

oœwiadczenie

dowód

Wadium w wysokoœci

W przypadku, gdy ró¿nica

Licytacja odbywa siê

Syndyk zastrzega sobie

oœwiad-
czenie


