
Działając jako Syndyk Masy Upadłości Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości 

likwidacyjnej z siedzibą  w Wysogotowie, 62-081 Przeźmierowo ul. Skórzewska 35, zaprasza do 

składania ofert kupna ruchomości w ramach sprzedaży z wolnej ręki wyszczególnionych w 

załączniku. 

REGULAMIN  POSTĘPOWANIA  SPRZEDAŻOWEGO 

 

Przedmiotem sprzedaży jest sprzęt lekki wyszczególniony w Zestawieniu sprzętu lekkiego 

stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

I. Ogólne warunki postępowania 

 

1. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze 

lub inną trwałą i czytelną techniką biurową.  

3. Waluta oferty:    złoty polski. 

4. Sprzedawane ruchomości - składniki masy upadłości - nie są  objęte gwarancją i 

rękojmią.  

5. Własność przechodzi na kupującego po dokonaniu zapłaty na konto wskazane na 

fakturze. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków na konto bankowe. Oferent 

jest zobowiązany do zapłaty całości ceny brutto przed dniem wydania ruchomości.  

6. Brak zapłaty za ruchomość w terminie określonym w fakturze skutkuje bezskutecznością 

umowy sprzedaży. 

7. Odbiór ruchomości  następuje na koszt kupującego.  

8. Syndyk Masy Upadłości zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji cenowych. 

9. Decydującym kryterium wyboru oferty jest zaproponowana cena netto nabycia 

przedmiotu sprzedaży. 

10. Syndyk Masy Upadłości Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej 

zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania w całości lub w 

części, nie dokonania wyboru żadnej oferty, przesunięcia terminu na składanie ofert, bez 

podawania przyczyny.  

 
 

II. Oferta powinna zawierać co najmniej 

1. Imię, nazwisko i adres oferenta lub pełną nazwę przedsiębiorcy wraz z oznaczeniem jego 

siedziby, telefon kontaktowy. 

2. Datę sporządzenia oferty oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do reprezentacji 

oferenta. 

3. Nazwę ruchomości ze wskazaniem numeru inwentarzowego (kolumna nr 2 zestawienia ) 

4. Proponowaną cenę netto nabycia przedmiotu sprzedaży. 



5. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami ofertowania określonymi w ogłoszeniu 

oraz że akceptuje te warunki bez zastrzeżeń.  

6. Oświadczenie, że oferent zna stan techniczny ruchomości i nie wnosi zastrzeżeń do ich 

stanu technicznego. 

 

 

III. Złożenie oferty 

Ofertę, opatrzoną podpisem, należy złożyć do dnia 07 lutego 2014 r. ( włącznie ) na 

następujący adres  e-mail:   sprzethbp@interia.pl  

lub na adres 

Syndyk Masy Upadłości Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej 

ul. Dworcowa 7, 62-020 Swarzędz, lok. 305 

 

IV. Wybór oferty 

Po otrzymaniu ofert Syndyk dokona wyboru Oferenta/Oferentów kierując się zasadą 

maksymalizacji przychodów i minimalizacji kosztów. 

 

V. Pozostałe postanowienia 

Ruchomości można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00 po 

wcześniejszym ustaleniu terminu z osobą wyznaczoną do kontaktu : 

  Pan Tomasz Szymczak, telefon:  600 279 014 

 


