
1. Naczepa samochodowa skrzynia KRONE SDP2735,5T, rok prod. 2008, nr nadwozia
WKESD000000388828, nr rej. DLU AA83, cena 17.925 z³ + VAT;

2. Ci¹gnik samochodowy MAN TGA 18.390 D20 TG-A, rok. prod. 2005, nr nadwozia
WMAH06ZZ05G179214, nr rej. DLU 40233, cena 18.525 z³ + VAT;

3. Pojazd VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI kombi, rok prod. 2006, nr nadwozia
WVWZZZ3CZ6E209135, nr rej. DLU 00899, cena 5.625 z³ + VAT;

4. Naczepa samochodowa KASSBOHRER SB 10-24 L, rok prod. 1991, nr nadwozia
WKK46100003417072, nr rej. DLU AJ88, cena 7.725 z³ + VAT;

5. Ci¹gnik samochodwy, siod³owy SCANIA R420, rok prod. 2005, nr nadwozia
XLER4X20055135239, nr rej. DLU 38944, cena 23.850 z³ + VAT;

6. Ci¹gnik samochodowy MAN TGA 18.390, rok prod. 2005, nr nadwozia
WMAH06ZZ05G179214, nr rej. DLU 26378, wed³ug najwy¿szej zaoferowanej ceny
(pierwotna wartoœæ oszacowania 5 600 z³ + VAT);

7. W³asnoœæ lokalu mieszkalnego po³o¿onego w Lubinie przy ul. Kamiennej 41/5,
o pow. 64,9 m2, KW LE1U/00052464/3 wraz z udzia³em wynosz¹cym 6490/609355
w nieruchomoœci wspólnej stanowi¹cej prawo u¿ytkowania wieczystego dzia³ki gruntu
nr 704/10, o pow. 6 536 m2, objêtego KW LE1U/00041690/6, o wartoœci 149.250,00 z³
brutto ³¹cznie z ni¿ej wymienionymi ruchomoœciami;

8. Stó³ kuchenny drewniany, o wartoœci 112,50 z³ brutto;
9. £awka kuchenna naro¿na drewniana, o wartoœci 112,50 z³ brutto;

10. Meble kuchenne, o wartoœci 1.500,00 z³;
11. Zmywarka w zabudowie firmy ARISTON, o wartoœci 225,00 z³ brutto;
12. Lodówka firmy ELECTROLUX, o wartoœci 187,50 z³ brutto;
13. Kuchenka w zabudowie firmy ARISTON, o wartoœci 225,00 z³ brutto;
14. Rega³ - drewno, o wartoœci 75,00 z³ brutto;
15. Okap kuchenny firmy FABER, o wartoœci 75,00 z³ brutto;
16. ¯yrandol, 3 szt., o wartoœci 112,50 z³ brutto;
17. Szafa w zabudowie, 3 szt., o wartoœci 1.875,00 z³ brutto;
18. Wersalka, o wartoœci 150,00 z³ brutto;
19. Komoda, o wartoœci 150,00 z³ brutto;
20. Rega³/witryna, o wartoœci 150,00 z³ brutto;
21. Fotel skórzany, o wartoœci 75,00 z³ brutto;
22. £awa p³yta, o wartoœci 37,50 z³ brutto;
23. Biurko - metal/szk³o, o wartoœci 75,00 z³ brutto;
24. Telewizor firmy LG, o wartoœci 150,00 z³ brutto;
25. Stolik RTV, o wartoœci 37,50 z³ brutto;
26. Wersalka naro¿na, skórzana, o wartoœci 450,00 z³ brutto.

Oferty z podaniem proponowanych warunków nabycia, po cenie nie ni¿szej ni¿ cena wykaza-
na w zestawieniu, nale¿y sk³adaæ w Biurze Syndyka Agnieszki Strzemiñskiej-Rapacz w Leg-
nicy przy ul. Z³otoryjskiej 16/18/2a (I piêtro), w terminie do dnia 10 paŸdziernika 2017 r. do
godz. 15:00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta przetargowa, sygn. akt V GUp 6/14
nie otwieraæ” i w terminie do dnia 10 paŸdziernika 2017 r. nale¿y wp³aciæ na rachunek banko-
wy „SYBIL” Grzegorz Sybilski w upad³oœci nr 43 1240 1486 1111 0010 5923 8455 wadium
w wysokoœci 10% oszacowania ka¿dego przedmiotu, którego dotyczy sk³adana oferta.
Oferta powinna odpowiadaæ warunkom przetargu zawartym w regulaminie przetargu,
dostêpnym w Biurze Syndyka lub na e-mail: biurosyndyka3@onet.pl
Otwarcia ofert i rozstrzygniêcia przetargu dokona Syndyk w dniu 12 paŸdziernika 2017
r. o godz. 9:00 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.
Wszelkich informacji w sprawie udziela Biuro Syndyka pod numerem tel. (76) 721 89 99.

SYNDYK MASY UPAD£OŒCI
Grzegorza Sybilskiego „SYBIL” z siedzib¹ w Lubinie
og³asza pisemny przetarg na sprzeda¿ z wolnej rêki

nieruchomoœci i ruchomoœci wg poni¿szego zestawienia
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