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NA SPRZEDA¯
UDZIA£ W SPADKU

Syndyk masy upad³oœci d³u¿niczki

zamieszka³ej we Wroc³awiu,
jako osoby

nieprowadz¹cej dzia³alnoœci gospodarczej
(upad³oœæ konsumencka),

nale¿¹cego do upad³ej, udzia³u 1/4 w spadku,

na temat sprzeda¿y
mo¿na uzyskaæ w kancelarii syndyka we
Wroc³awiu przy ul. Gen. Stefana Grota-
Roweckiego 91, tel. 609 14 68 34, 71 79 49 418,
602 656 323 .

„Sprzeda¿ - Renata
Adamkiewicz” nale¿y sk³adaæ w kancelarii
syndyka do dnia 24.01.18 r. do godz. 12:00.

zawieraæ :
• dok³adne oznaczenie oferenta; • oferowan¹
cenê; • oœwiadczenie o zwi¹zaniu ofert¹ do
momentu zawarcia umowy i zobowi¹zaniu siê do
zawarcia w terminie i w miejscu okreœlonym przez
syndyka umowy sprzeda¿y; • oœwiadczenie o nie
wnoszeniu zastrze¿eñ, co do stanu faktycznego
i prawnego przedmiotu oferty; • oœwiadczenie
oferenta, i¿ zobowi¹zuje siê pokryæ wszelkie
koszty zwi¹zane ze sprzeda¿¹, w tym równie¿
nale¿ny podatek oraz ¿e dokona wp³aty ca³oœci
ceny przed zawarciem umowy sprzeda¿y; •
potwierdzenie wp³acenia wadium, które ulega
przepadkowi na rzecz masy upad³oœci w sytuacji
niestawienia siê do umowy sprzeda¿y w miejscu
i terminie wyznaczonym przez syndyka. Wadium
w terminie sk³adania ofert powinno byæ zaksiêgo-
wane na rachunku bankowym wskazanym przez
syndyka.

ceny wywo³awczej
nale¿y wp³aciæ na rachunek bankowy masy
upad³oœci o nr: BZ WBK nr

licytacjê ustn¹
lub negocjacje z oferentami, w celu sprzeda¿y
udzia³u w spadku za jak najkorzystniejsz¹ cenê,
pomiêdzy oferentami, których oferty cenowe s¹ nie
ni¿sze ni¿ 95 (dziewiêædziesi¹t piêæ) %
zaoferowanej ceny.

w dniu sprzeda¿y lub
w terminie do 14 dni, o czym oferenci zostan¹
powiadomieni przy og³oszeniu wyników czêœci
pisemnej sprzeda¿y.

prawo odwo³ania
sprzeda¿y bez podania przyczyny. Syndyk
zastrzega sobie prawo wyboru którejkolwiek
oferty.

Renaty Adamkiewicz

og³asza sprzeda¿ z wolnej rêki,

za cenê nie ni¿sz¹ ni¿ 5.000,00 z³ brutto
(s³ownie: piêæ tysiêcy z³otych 00/100).

1. Wszelkie informacje

2. Oferty z dopiskiem:

3. Oferta winna

4. Wadium w wysokoœci 10%

58 1090 2590 0000
0001 3250 1729.
5. Syndyk zastrzega dodatkow¹

6. Licytacja odbywa siê

7. Syndyk zastrzega sobie

pawelmelka@integersa.pl


