
REGULAMIN SPRZEDAŻY 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu poł. przy ul. Bełchatowskiej 16/23 w Częstochowie, 

w postępowaniu upadłościowym Ewy Błaszak osoby fizycznej nieprowadzącej działalności 

gospodarczej, sprzeda w postępowaniu upadłościowym sygn. akt VIII GUp 369/21. 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu ofert na sprzedaż spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu poł. przy ul. Bełchatowskiej 16/23 w Częstochowie, o którym 

mowa w pkt II Regulaminu, wchodzącego w skład masy upadłości Ewy Błaszak osoby fizycznej 

nieprowadzącej działalności gospodarczej. 

2. Konkurs ofert służy wyłonieniu nabywcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w celu sprzedaży 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. 

 

II. Przedmiot 

1. Przedmiotem konkursu ofert jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu poł. przy ul. 

Bełchatowskiej 16/23 w Częstochowie, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w 

Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr: CZ1C/00139809/6. 

2. Wartość rynkowa spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu oszacowana została przez 

rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 583.400,00zł. Cena minimalna, za którą spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu może zostać sprzedane (Cena Wywoławcza) to 66 % wartości 

rynkowej tj. 385.044,00 zł. 

3. Przedmiot Konkursu Ofert jest opisany szczegółowo w operacie szacunkowym sporządzonym na 

zlecenie syndyka. Operat dostępny jest do wglądu w Biurze Syndyka (al. Jana Pawła II 54 (II piętro), 

42-218 Częstochowa) lub na stronie internetowej www.mariusz.turek.pl 

 

III. Warunki 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej bezwarunkowej oferty na nabycie 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu poł. przy ul. Bełchatowskiej 16/23 w Częstochowie, 

w postępowaniu upadłościowym Ewy Błaszak osoby fizycznej nieprowadzącej działalności 

gospodarczej, opisanego w pkt. II 1. Regulaminu oraz wpłata wadium na warunkach opisanych 

poniżej. 

2. Wadium wynosi 38.504,40 zł i powinno zostać wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na 

rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości sygn. akt VIII GUp 369/21 o numerze: 16 1540 

1014 2101 0005 0706 0001, prowadzonym w BOŚ Bank S.A. Przelew powinien być oznaczony 

tytułem „Wadium w konkursie ofert na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, sygn. 

VIII GUp 369/21 – oznaczenie oferenta”. 

3. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana, zalicza się na poczet ceny 

sprzedaży. Wadium pozostałych oferentów podlega zwrotowi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych 

od dnia zakończenia procedury konkursowej na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty 

wadium. Wadium zwraca się bez odsetek. 

4. Każdy z oferentów ponosi we własnym zakresie koszty związane ze swoim udziałem w 

postępowaniu. 

5. Warunkiem sprzedaży jest uzyskanie zgody sędziego komisarza. 

 

IV. Oferta 

1. Oferta powinna zostać sporządzona pisemnie w języku polskim i zawierać: a) dokładne oznaczenie 

oferenta: imię i nazwisko (nazwę), numer PESEL, a w przypadku przedsiębiorców numer NIP lub 

numer KRS, miejsce zamieszkania (siedzibę), adres do korespondencji, wskazanie osoby do kontaktu 

oraz jej adres e-mail i numer telefonu; b) dowód wpłaty wadium; c) oferowaną cenę, nie niższą niż 

Cena Wywoławcza; d) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym 

Przedmiotu Konkursu Ofert i nie zgłasza uwag w tym zakresie; e) oświadczenie, że oferent zapoznał 

się z Regulaminem Sprzedaży i przyjmuje go bez zastrzeżeń; f) zobowiązanie do pokrycia wszystkich 



opłat i podatków związanych z zawarciem umowy; g) w przypadku, gdy znajduje to zastosowanie – 

wymagane przepisami prawa zgody osób trzecich i uchwały organów korporacyjnych oferenta na 

uczestnictwo w konkursie ofert oraz na zawarcie umowy sprzedaży; h) w przypadku, gdy oferent jest 

osobą fizyczną pozostającą w związku małżeńskim - oświadczenie o pozostawaniu (lub nie 

pozostawaniu) ze współmałżonkiem w ustroju wspólności majątkowej wraz z pisemną zgodą 

współmałżonka na nabycie Przedmiotu Konkursu Ofert; i) podpis oferenta lub pełnomocnika. 

2. Jeżeli oferent jest reprezentowany przez inną osobę, do oferty należy dołączyć oryginał 

pełnomocnictwa do udziału w konkursie ofert w formie aktu notarialnego. 

3. Oferty spełniające wyżej opisane wymagania należy składać najpóźniej do dnia 17.03.2023 roku 

osobiście bądź listem poleconym wysłanym za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Biuro 

Syndyka Syndyk Mariusz Turek, al. Jana Pawła II 54 (II piętro), 42-218 Częstochowa 

4. Datą złożenia oferty jest data jej dostarczenia do Biura Syndyka (w przypadku dostarczenia 

osobistego) lub data wysłania oferty listem poleconym na adres wskazany w pkt IV 3. Termin do 

wniesienia oferty w przypadku jej wysłania listem poleconym uznaje się za dochowany wyłącznie w 

przypadku, gdy oferta została wysłana w terminie, o którym mowa w pkt IV 3. (decyduje data stempla 

pocztowego) i doręczono ją na adres wskazany w pkt IV 3. nie później niż do dnia 21.03.2023 roku. 

Oferty doręczone w późniejszym terminie będą podlegały odrzuceniu. 

5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z 

treścią oferty przed otwarciem koperty. Na kopercie powinno znajdować się oznaczenie oferenta wraz 

z oznaczeniem: „Nie otwierać - Oferta na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 

mieszkalnego, sygn. akt VIII GUp 369/21” 

 

V. Przebieg 

1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert następuje poprzez wybór najkorzystniejszej oferty spełniającej 

warunki określone w Regulaminie. Decydującym kryterium wyboru jest zaoferowana cena. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka, al. Jana Pawła II 54 (II piętro), 42-218 Częstochowa w 

dniu 21.03.2023 roku o godz. 12.00. Otwarcia ofert dokona syndyk. 

3. Oferty niespełniające warunków określonych w Regulaminie, w tym również w zakresie 

zaoferowanej ceny minimalnej, zostaną odrzucone. Do przeprowadzenia konkursu ofert wystarcza 

złożenie jednej oferty. 

4. W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert równoważnych pod względem najwyższej 

zaoferowanej ceny, spełniających warunki konkursu opisane w Regulaminie, wyłonienie nabywcy 

nastąpi w drodze licytacji ustnej, która zostanie przeprowadzona w dniu 24.03.2023 roku o godz. 

12.00 w Biurze Syndyka. O licytacji ustnej syndyk poinformuje uprawnionych oferentów, 

telefonicznie oraz mailowo. 

5. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym w przypadku braku ofert bądź w 

przypadku wpływu ofert niespełniających warunków Regulaminu. 

6. Syndyk sporządzi protokół z otwarcia ofert zawierający w szczególności: wykaz wszystkich 

złożonych ofert z oznaczeniem oferenta i zaoferowanej ceny oraz oświadczenie syndyka o wyborze 

oferty bądź o zakończeniu przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert lub też oświadczenie o 

kontynuacji konkursu ofert w ramach drugiego etapu opisanego w pkt V 4. (licytacja ustna) albo 

oświadczenie o zakończeniu konkursu ofert wynikiem negatywnym z uwagi na brak ofert. 

 

VI. Licytacja 

1. Licytacja ustna zostanie przeprowadzona tylko w przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert 

równoważnych pod względem najwyższej zaoferowanej ceny. Prawo udziału w licytacji ustnej 

przysługiwać będzie oferentom, którzy zaoferowali najwyższe równoważne ceny za Przedmiot 

Konkursu Ofert i których oferty spełniają warunki konkursu określone w Regulaminie (nie zostały 

odrzucone). 

2. Cenę wywołania w licytacji ustnej stanowić będzie najwyższa cena zaoferowana w pisemnych 

ofertach spełniających warunki konkursu opisane w Regulaminie. 



3. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1.000,00 zł. Oferta złożona w toku licytacji przestaje 

wiązać, gdy inny licytant zaoferuje cenę wyższą. 

4. Licytację wygrywa oferent, który zaoferuje najwyższą cenę. Wybór nabywcy nastąpi po ustaniu 

postąpień i uprzedzeniu uczestników, że po trzecim obwieszczeniu dalsze postąpienia nie będą brane 

pod uwagę. 

5. Niestawiennictwo oferentów uprawnionych do udziału w licytacji ustnej, nie tamuje możliwości 

przeprowadzenia procedury konkursowej. Jeżeli żaden z oferentów nie stawi się na licytację lub 

żaden z oferentów, który stawił się na licytację nie dokona postąpienia, wybór nabywcy 

Nieruchomości nastąpi poprzez losowanie. 

6. Syndyk sporządzi protokół z licytacji ustnej, zawierający w szczególności wykaz oferentów w niej 

uczestniczących oraz sposób rozstrzygnięcia licytacji, a także oświadczenie syndyka o wyborze 

oferenta. 

 

VII. Umowa 

1. O dokonaniu wyboru oferty syndyk niezwłocznie poinformuje oferenta, którego oferta zostanie 

przyjęta, pisemnie oraz mailowo. 

2. Termin zawarcia umowy zostanie uzgodniony pomiędzy Syndykiem a wybranym oferentem. 

Prawo wyboru notariusza przysługiwać będzie syndykowi. 

3. Warunkiem przystąpienia do umowy sprzedaży będzie wpłata całości ceny na rachunek bankowy 

prowadzony dla masy upadłości opisany w pkt III 2. Regulaminu najpóźniej w dniu zawarcia umowy 

sprzedaży, przed wyznaczoną godziną aktu notarialnego (decyduje moment uznania rachunku 

bankowego masy upadłości). Oferentowi, którego oferta została wybrana, wpłacone wadium zostanie 

zarachowane na poczet ceny nabycia. 

4. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży, w szczególności opłaty notarialne, podatki i 

koszty (opłaty) sądowe, ponosi nabywca. 

5. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, przepada na rzecz masy upadłości w 

szczególności, gdy: a) oferent uchyla się od zawarcia umowy w terminie określonym w pkt VII 2., b) 

oferent odmówi uiszczenia ceny lub nie uiści jej w terminie określonym w pkt VIII 3., c) zawarcie 

umowy nie nastąpi w uzgodnionym terminie z innych przyczyn, za które oferent ponosi 

odpowiedzialność. 

6. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 

ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe). 

7. Nabywcy nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Konkursu Ofert. 

8. Domniemywa się, że osoby, które złożyły oferty, zapoznały się ze stanem prawnym zbywanego 

spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego oraz Regulaminem Sprzedaży i nie wnoszą 

jakichkolwiek zastrzeżeń. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Ogłoszenie o konkursie ofert oraz Regulamin mogą być zmienione lub odwołane bez podania 

przyczyny do dnia poprzedzającego dzień wyznaczony jako dzień składania ofert. 

 2. Informacje na temat procedury konkursowej można uzyskać pod numerem telefonu 663316047 

lub wysyłając zapytanie na adres: radca@mariusz.turek.pl. 
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