
Sygnatura akt CZ1C/GUp-s/198/2022 
 

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY 
pojazdu marki Fiat Seicento  98-05 

wchodzących w skład masy upadłości 
Mateusza Borka – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej 

w trybie z wolnej ręki w drodze konkursu ofert 
 

§ 1 
Przedmiot sprzedaży 

 

1. Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki Fiat Seicento  98-05, rok produkcji 2002, 

pojemność silnika 900 cm3, który wchodzą w skład masy upadłości Mateusza Borka – osoby 

fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan prawny w/w pojazdu, który jest przedmiotem 

sprzedaży. 
 

§ 2 
Cena wywoławcza 

 

Cena wywoławcza wynosi 1000,00 zł. 
 

§ 3 
Pierwszeństwo ofert 

 

1. Kryterium wyboru ofert stanowić będzie wysokość zaoferowanej ceny. W przypadku złożenia 

dwóch lub więcej ofert, syndyk dokonuje wyboru oferty zawierającej najwyższą cenę. 

2. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert z taką samą ceną, syndyk może według swego 

wyboru wezwać oferentów do złożenia w zakreślonym przez niego terminie ponownie ofert na piśmie 

lub odstąpić od wyboru ofert. W przypadku wezwania do ponowienia ofert, kwota dotychczasowych 

ofert stanowi cenę wywoławczą, a syndyk określa termin składania nowych ofert i termin ich 

rozpoznania. 

 

§ 4 
Uczestnicy konkursu ofert 

 

1. Uczestnikami konkursu ofert mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i osoby prawne 

oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. 

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

postępowaniu. 

§ 5 
Oferty; termin składania ofert; udzielanie informacji; wadium 

 

1. Pisemne oferty zgodne z regulaminem sprzedaży powinny być składane w języku polskim, w 

zaklejonej kopercie, w terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data doręczenia oferty na podany 

adres) na adres biura Syndyka: Syndyk Mariusz Turek, al. Jana Pawła II 54/II piętro, 42-218 

Częstochowa z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu samochodu marki Fiat sygn. Akt 

CZ1C/Gup-s/198/2022 – oznaczenie oferenta ”. Oferty mogą być składane również osobiście w 

Biurze Syndyka pod w/w adresem. 



0 2. Pisemne oferty powinny zawierać: 

1 a) oznaczenie oferenta (w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres zamieszkania i 

nr PESEL, adres e-mail oraz numer telefonu; 

 

w przypadku przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi: nazwę, adres siedziby i numer we 

właściwym rejestrze) oraz adres e-mail i numer telefonu, 

2 b) proponowaną cenę, 

3 c) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami sprzedaży (regulaminem konkursu ofert) i 

przyjęciu ich bez zastrzeżeń, 

4 d) dowód wpłaty wadium na rachunek bankowy masy upadłości, 

5 e) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym pojazdu oraz regulaminem sprzedaży 

pojazdu  wraz z oświadczeniem, że nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w przyszłości z tego tytułu 

żadnych zastrzeżeń oraz roszczeń 

6 f) ) oświadczenie, że oferent nie jest osobą najbliższą w stosunku do Sędziego komisarza lub 

Syndyka masy upadłości, w szczególności jego małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem lub 

powinowatym w tej samej linii lub stopniu, ani też osobą pozostającą w stosunku przysposobienia i 

ich małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, 

7 g) zobowiązanie oferenta do zapłaty wszelkich opłat związanych z nabyciem przedmiotu 

sprzedaży, w tym zobowiązań publiczno – prawnych, 

8 h) oświadczenie oferenta, iż̇ wyraża zgodę̨ na przetwarzanie jego danych osobowych w 

związku z procedurą konkursową: “Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie moich dobrowolnie podanych 

danych osobowych oraz kontaktowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konkursowej 

związanej z zakupem przedmiotu sprzedaży w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt CZ1C/GUp-

s/198/2022, 

9 i) oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę, 

10 j) w przypadku oferentów nie będących osobami fizycznymi aktualny wypis z właściwego 

rejestru dokumentujący prawo do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu, 

przez osobę, która podpisała ofertę, a jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, to również 

pełnomocnictwo podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji, 
 

3. W przypadku złożenia wspólnej oferty należy określić rodzaj współwłasności, a przy 

współwłasności ułamkowej również wysokość udziału we współwłasności. 
 

11 4. Termin składania ofert upływa dnia 31.03.2023 r. o godz. 14.00. 

12 5. Dodatkowych informacji wraz z regulaminem sprzedaży udziela syndyk drogą mailową: 

radca@mariusz.turek.pl oraz telefonicznie pod nr 663 316 047 w dni robocze w godzinach od 10.00 

do 15.00. 

 6. Wadium wynosi 100 zł i powinno zostać wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na 

rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości sygn. akt CZ1C/GUp-s/198/2022  o numerze: 54 

1090 1795 0000 0001 5216 2260 , prowadzonym w Santander Bank Polska S.A. Przelew powinien 

być oznaczony tytułem „Wadium w konkursie ofert na zakupu samochodu marki Fiat sygn. Akt 

CZ1C/GUp-s/198/2022 – oznaczenie oferenta”. 



7. 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. 

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

 

§ 6 
Pełnomocnictwo do udziału w konkursie ofert 

 

1. Pełnomocnictwo do udziału w konkursie ofert oraz do złożenia oświadczeń wymaganych 

niniejszym regulaminem powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem notarialnie 

poświadczonym. 
 

2. Pełnomocnictwa udzielone adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. 
 

§ 7 
Oferty nie spełniające wymagań 

Oferty, które nie spełniają wymagań formalnych określonych w paragrafach poprzedzających, lub 

które wpłynęły po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane. 
 

§ 8 
Ogłoszenie o konkursie ofert 

Ogłoszenie o konkursie ofert zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie 

na serwisie internetowym, nie później niż na 14 dni przed terminem składania ofert. 
 

§ 9 
Otwarcie ofert 

 

1. Sprzedaż prowadzi syndyk masy upadłości. 

2. Syndyk wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że konkurs ofert został zakończony bez 

wyboru którejkolwiek z ofert. 

3. Złożenie jednej oferty wystarcza do przeprowadzenia konkursu ofert. 

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 03.04.2023 r. o godz. 10:00 w Biurze Syndyka bez 

udziału publiczności. 

5. Z konkursu ofert zostanie sporządzony protokół zawierający w szczególności wykaz wszystkich 

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

najkorzystniejszej oferty bądź zakończeniu konkursu ofert bez wyboru którejkolwiek z ofert. 

6. Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłynęły na wskazany adres najpóźniej w ostatnim dniu 

terminu na składanie ofert tj. do dnia 31.03.2023 r.   

7. Uczestnicy konkursu ofert zostaną niezwłocznie poinformowani przez syndyka o wyniku konkursu 

ofert. 
 

§ 10 
Odwołanie konkursu 



1. Ogłoszenie oraz warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie. 

Syndyk zastrzega możliwość odwołania konkursu ofert bez podania przyczyn. 

2. Konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

3. Syndyk nie jest zobowiązany do przyjęcia złożonej oferty. Odmowa przyjęcia oferty nie wymaga 

uzasadnienia. 

 


