
Syndyk masy upadłości prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Radomiu pod Sygn. akt: V 

GUp 10/20 dla firmy "Czapla" Mateusz Czapla  NIP 7962756012,  REGON 146553875 

mającego siedzibę: 26-660 Jedlińsk , Stawna 3 a    

ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż   ruchomości po cenach nie mniejszych niż 

ceny oszacowania poszczególnych składników. Ruchomości objęte przetargiem można 

oglądać pod adresem: Jedlińsk, Stawna 3 a, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu 

z Syndykiem -tel 602313099, 519130303, mailem na biurojob6@wp.pl   

Oferty pisemne (w formie i zawartości zgodnej z Regulaminem) można składać w 

zapieczętowanej kopercie łącznie w jednej kopercie ale na każdy składnik osobno z opisem 

OFERTA –ruchomości Czapla, w biurze Syndyka 26-600 Radom plac Jagielloński 6 lok 1   

osobiście lub przesłać pocztą do dnia 25-06-2020.  Tam tez można   zapoznać się z wyceną i 

opisem poszczególnych ruchomości i regulaminem przetargu. Wygrywa najwyższa cena 

wyższa od ceny minimalnej. Złożenie oferty z ceną mniejszą nie będzie rozpoznane. 

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w n 26-06-2020 w biurze syndyka o godz. 9.00 

NR   NAZWA  MIN. CENA  

1.  Citroen Jumper Nr rej: WBR 59UF 

VIN: VF7232F5215642139 Rok pr: 1998 

2900  

2.   PIEC RATIONAL AG CPC 20G 1,9 kw USZKODZ AUTOMATYKA 9000 

3.  MASZYNA "WILK" Kolbe Sw 100 Nr fabr: 68 0605 CZĘŚĆ USZKODZONA 

Rok bud: 1993 

1 500 

4.  SKÓROWACZKA  1 500 

5.  REGAŁ CHŁODNICZY  100  

6.  FIAT DOBLO Nr rej: WR 0489V VIN: ZFA22300005312317 Rok pr:2005 4500  

7.  KUCHNIA POLOWA  5000  

8.  PEUGEOT BOXER Nr rej: WRA 61351 VIN: VF3ZCPMNC17071821 Rok pr:2004 9400  

9.  BANER REKLAMOWY LED  500  

10.  BANER REKLAMOWY LED 2.  1000  

11.  SPRZĘT GASTRONOMICZNY ZESTAW: Piec Hany Peny: HC 913 –CDT; - Lodówka 

Liebherr; - RM Gastro, Krajalnica MaGa 612p Nr fabr: 57835,rok.pr: 2012; - Wilk do mięs: 

MaGaTC12, nr fabr: 3242,Rok pr:2014;  Kotleciarka do mięs: MaGa KM 27, nr fabr:1207, 

rok pr:2014;- Stół chłodniczy:Dora Metal: nr fabr:33900;- Zamrażarka Whirpool 

5000  

12.  PAKOWACZKA PRÓŻNIOWA 6MC/H  1500  

13.  MASOWNICA "LAMBDA" Lambda – HL 9000  

14.  OPER VIVARO Nr rej: WRA 64817 VIN:W0LF7ACA64V637043 Rok pr:2004 9900  

15.  NADZIEWARKA  1200  

16.  ZESTAW KOMPUTER HP  Compaq 8200; nr:CZC1384J85 Windows 7 Pro; Lenovo 17” 1000  

17.  PIEC RATIONAL 2.  5000  

20.  WÓZEK DO FARSZU 4SZT.  1000  

21.  WÓZEK WĘDZARNICZY 11SZT.  2200 

25.  WAGA NAZAZDOWA 3SZT RADWAG – WPT/4N, RADWAG – WPT/ 2K 3000  

27.  WAGA STACJONARNA 2SZT. CELY VC 50 – 150 kg 3000  

29.  WIĄZAŁKA DO SZYNEK WIEGAND Ne ser: R30/0205011; Rok bud: 2011 500  



Regulamin sprzedaży z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości 

"Czapla" Mateusz Czapla  NIP 7962756012,  REGON 146553875 mającego siedzibę: 

26-660 Jedlińsk , Stawna 3 a   

 

§ 1 

Działając na podstawie prawa upadłościowego oraz zezwolenia Sędziego Komisarza, 

Syndyk 

masy upadłości przedsiębiorcy Mateusz Czapla w upadłości przeprowadzi sprzedaż 

ruchomości wchodzących w skład majątku masy upadłości w przetargu ofertowym za 

najwyższą oferowaną cenę. 

§ 2 

Sprzedaż składników majątku masy upadłości zostanie przeprowadzona po wcześniejszym 

zamieszczeniu ogłoszenia w dzienniku o zasięgu lokalnym, które poda do publicznej 

wiadomości zaproszenie do składania ofert pisemnych, na warunkach określonych w 

niniejszym regulaminie. 

§ 2 

Ruchomości objęte przetargiem można oglądać pod adresem: Jedlińsk , Stawna 3 a   po 

uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Syndykiem masy upadłości w biurze 

Syndyka: 26-600 Radom plac Jagielloński 6 lok 12  -tel 602313099, 519130303, mailem 

na biurojob6@wp.pl  gdzie można również zapoznać się z wyceną i opisem 

poszczególnych ruchomości. 

§ 3 

Pisemne oferty powinny zawierać co najmniej: 

- dane adresowe i telefon kontaktowy składającego ofertę, 

- oznaczenie ruchomości, 

- oferowaną cenę nabycia brutto i sposób oraz warunki jej uiszczenia, 

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z niniejszym regulaminem sprzedaży. 

§ 4 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem „OFERTA –ruchomości Czapla  

osobiście w biurze syndyka w uzgodnionych godzinach  lub przesyłając pocztą na adres 

biura Syndyka:  26-600 Radom plac Jagielloński 6 lok 1  w terminie dwóch tygodni od 

daty ukazania się ogłoszenia w prasie. 

§ 5 

Syndyk dokona protokolarnego otwarcia ofert w biurze syndyka w terminie wskazanym w 

ogłoszeniu. Dopuszcza się obecność oferentów w biurze syndyka, podczas otwarcia ofert. 

§ 6 

1. Syndyk wybiera najbardziej korzystną z ofert bądź ustala, że żadna z ofert nie została 

przyjęta. 

2. Przy wyborze oferty Syndyk kieruje się wysokością zaoferowanej ceny i warunkami jej 

płatności. 

3. Z przeprowadzonych czynności Syndyk sporządza protokół, podając w nim 

rozstrzygnięcie przetargu. 

4. Syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, prawo uznania bez 

podawania przyczyny, że przetarg nie został rozstrzygnięty oraz prawo unieważnienia 

całego przetargu lub jego części bez podawania przyczyn. 

5. Oferent nie może być spokrewniony z upadłym, syndykiem, Sędzią Komisarzem i ich 

rodzinami. 

§ 7 



W przypadku równorzędności ofert, gdy zaoferowane ceny nie różnią się swą wysokością  

Syndyk organizuje dodatkową ustną licytację, bezpośrednio po dokonaniu otwarcia ofert w 

przypadku obecności zainteresowanych oferentów lub ustalając inny termin, o którym 

zostaną powiadomieni wyłonieni oferenci. 

§ 8 

Syndyk niezwłocznie zawiadamia oferenta o wyborze jego oferty i warunkach dokonania 

sprzedaży oraz o terminie zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem podanego przez 

oferenta telefonu lub mailem z adresu: biurojob6@wp.pl . 

§ 9 

1. Zwycięzca przetargu winien uiścić pełną cenę za nabywany składnik majątku najpóźniej 

w dniu zawarcia umowy sprzedaży, od czego będzie uzależnione wydanie mu tego 

składnika. 

2. W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy, Syndyk 

zaproponuje sprzedaż oferentowi, którego oferta została przyjęta i zakwalifikowana jako 

druga po ofercie dotychczasowego zwycięzcy przetargu. 

§ 10 

W przypadku braku ofert Syndyk może przeprowadzić kolejny przetarg na nowych 

warunkach sprzedaży. 

§ 11 

1. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży na nabywcę przechodzą: 

a) pożytki, jakie przynosi przedmiot sprzedaży, 

b) obowiązki w zakresie podatków i ubezpieczeń związanych z przedmiotem sprzedaży. 

2. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego z tytułu rękojmi za wady lub 

braki sprzedawanych ruchomości. Kupującemu nie przysługuje prawo zwrotu zakupionych 

ruchomości. 

3. Ruchomości będą odbierane na koszt kupującego, koszty transportu ponosi kupujący. 

4. Wszelkie inne koszty sprzedaży i odbioru ruchomości ponosi kupujący. 

 § 12 

 

Zastrzega się syndykowi prawo odwołania w całości lub w części przetargu w każdym 

czasie i bez podania przyczyny, a także jego unieważnienia na każdym etapie 

postępowania przetargowego bez podania przyczyny (aż do czasu podpisania umowy). 

 


