
 

SYNDYK 

PIOTR HELIŃSKI 

BIURO SYNDYKA 

UL. KAPUCYŃSKA 7/3 38-400 KROSNO 

 
OFERTA 

w przetargu na sprzedaż pakietu wierzytelności spółki DROS sp. z o.o. w Dębicy 
w postępowaniu upadłościowym V GUp 50/15 SR w Rzeszowie 

 

Określenie oferenta (imię nazwisko adres i pesel 
w przypadku osoby fizycznej, nazwę, siedzibę i 
numer w rejestrze w razie osób prawnych i 
jednostek organizacyjnych). W przypadku dwóch 
lub więcej osób fizycznych należy podać dane 
wszystkich osób oraz wskazać, czy zakup ma 
nastąpić w częściach ułamkowych(jakich), czy na 
zasadzie małżeńskiej wspólności ustawowej 
(małżonkowie). 

 

 

Oferowana cena w złotych polskich: 
 

Oferent potwierdza, że zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu i nie 
zgłasza zastrzeżeń, a nadto oświadcza, że miał możliwość zapoznania się z posiadaną przez syndyka 
dokumentacją zbywanych w ramach pakietu wierzytelności i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń ani co 
do treści tej dokumentacji, ani co do jej kompletności a także potwierdza, że złożenie oferty jest 
równoznaczne z oceną oferenta, że dokumenty będące w posiadaniu syndyka wystarczająco 
dowodzą istnienia, wysokości i warunków płatności zbywanych wierzytelności w tym tego, że 
wierzytelności te nie są przedawnione i oferent nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń, gdyby jego 
ocena okazała się błędna.    

Oferent jest świadomy, że zbywca nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za wypłacalność 
dłużników zbywanych wierzytelności.  

Oferent przyjmuje do wiadomości, że dokonany przez syndyka wybór oferty wymaga zatwierdzenia 
przez Sędziego Komisarza poprzez zezwolenie syndykowi na zbycie pakietu wierzytelności na 
warunkach wybranej oferty. 

Oferent zobowiązuje się podpisać umowę zakupu (cesji) pakietu wierzytelności w terminie jednego 
miesiąca od pisemnego powiadomienia go przez syndyka o wyborze jego oferty i zatwierdzeniu 
tego wyboru przez Sędziego Komisarza. Oferent zobowiązuje się wpłacić całą oferowaną cenę 
zakupu na rachunek masy upadłości najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed podpisaniem umowy. 

Oferent zobowiązuje się do pokrycia wszelkich opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży 
(cesji), w tym z notarialnym poświadczeniem podpisu. 

Oferent oświadcza, że zapoznał się z regulaminem przetargu, a nadto, że na wypadek wyboru jego 
oferty i zawarcia umowy sprzedaży (cesji) pakietu wierzytelności wyraża zgodę na wyłączenie co do 
tej transakcji stosowania rękojmi za wady fizyczne i prawne na podstawie art. 558 k.c. 

 

podpis oferenta lub osób umocowanych do 
składania oświadczeń woli w imieniu oferenta 

 

 


