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REGULAMIN PRZETARGU 

na zbycie PAKIETU WIERZYTELNOŚCI upadłego: 

DROS SP. Z O.O. W DĘBICY W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ 

 

1. Przedmiotem przetargu jest pakiet wierzytelności przysługujących DROS SP. Z O.O. 
W DĘBICY W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, szczegółowo opisanych w zestawieniu 
wierzytelności stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. Oferty mogą 
dotyczyć wyłącznie zakupu całego pakietu wierzytelności – oferty częściowe będą 
uznawane za nieważne. 

2. Część wierzytelności ujęta w pkt 11 zestawienia (dłużnik: WDS Szwed, Drożdż Sp. J.) 
stanowi sumę wierzytelności Dros sp. z o.o. wobec dłużników opisanych w pkt 11.a- 
11.h zestawienia, przelaną na rzecz WDS Szwed, Drożdż Sp. J. przy czym cena przelewu 
ma być płatna przez WDS Szwed, Drożdż Sp. J.  na rzecz wierzyciela (Dros sp. z o.o.) po 
ściągnięciu należności przez WDS Szwed, Drożdż Sp. J.  od pierwotnych dłużników.  

3. Przetarg ma charakter pisemny – ofertowy i odbywa się na zasadach określonych w 
art. 701 – art. 705 kodeksu cywilnego. 

4. W przetargu nie ustala się ceny wywoławczej (minimalnej).   

5. Zainteresowani winni złożyć oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 maja 
2018 r. godzina 15:00 w Biurze Syndyka ul. Kapucyńska 7/3, 38-400 Krosno, przy czym 
w przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską decyduje data jej wpływu, 
a nie data nadania przesyłki. 

6. Oferta winna być złożona w kopercie o formacie mniejszym niż A4 zamkniętej w sposób 
uniemożliwiający jej otwarcie bez uszkodzenia, z dopiskiem „Dros – przetarg”, która 
powinna być umieszczona w drugiej kopercie o formacie A4 zaadresowanej do 
syndyka. Oferta powinna zawierać: 

a. nazwę, status prawny i siedzibę lub miejsce zamieszkania oferenta (imię, nazwisko 
lub nazwę, nr dowodu osobistego, PESEL, a w przypadku jeśli oferent składa oferta 
jako przedsiębiorca, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
albo aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a nadto nr REGON i NIP), 

b. oferowaną cenę w polskiej walucie za cały pakiet wierzytelności– bez warunków i 
zastrzeżeń, 

c. pisemne zobowiązanie, że cała oferowana cena zakupu zostanie wpłacona na 
rachunek masy upadłości najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed podpisaniem umowy 
sprzedaży. 

d. zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z zawarciem 
umowy sprzedaży, 

e. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym 
przedmiotu przetargu i nie zgłasza zastrzeżeń, a nadto, 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, że złożenie oferty jest 



REGULAMIN PRZETARGU NA ZBYCIE PAKIETU WIERZYTELNOŚCI  V GUP 50/15 

 

Strona 2 z 3 
 

równoznaczne z oceną przez 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.    

f. oświadczenie oferenta, że jest świadomy, że syndyk nie przyjmuje na siebie 
odpowiedzialności za wypłacalność dłużników zbywanych wierzytelności.  

g. oświadczenie oferenta, 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., 

h. podpis oferenta lub osób umocowanych do składania oświadczeń woli w imieniu 
oferenta, 

7. W przetargu nie mogą uczestniczyć: sędzia – komisarz, syndyk a także jego małżonek, 
wstępny, zstępny, rodzeństwo, osoba pozostająca z nim w stosunku przysposobienia 
lub małżonek takiej osoby, jak również osoba pozostająca z nim w faktycznym związku, 
prowadząca z nim wspólnie gospodarstwo domowe oraz oferenci, w stosunku do 
których wszczęto postępowanie upadłościowe, 

8. Otwarcie ofert i wybór najlepszej oferty nastąpi w terminie 7 dni od daty wskazanej w 
pkt 5. 

9. Oferty nie spełniające warunków z pkt 1-7 będą odrzucane bez względu na oferowaną 
cenę, bez możliwości dalszego udziału zgłaszających w przetargu, 

10. Spośród ofert spełniających warunki formalne syndyk wybierze ofertę o najwyższej 
cenie oferowanej. Syndyk ma jednak prawo zamknąć przetarg bez wyboru oferty, 
gdyby w jego ocenie żadna z otrzymanych ofert nie odpowiadała interesowi masy 
upadłości.   

11. Wszyscy oferenci zostaną przez syndyka pisemnie powiadomieni o wyniku przetargu, 
wyborze oferty lub zamknięciu przetargu bez wyboru oferty w terminie 7 dni od 
rozstrzygnięcia przetargu. 

12. Niezwłocznie po wyborze oferty Syndyk wystąpi do Sędziego Komisarza o zezwolenie 
na zbycie pakietu wierzytelności na warunkach wybranej oferty na rzecz oferenta, 
który tę ofertę złożył. Póki takie zezwolenie nie zostanie udzielone, oferta nie wiąże 
syndyka.   

13. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest w ciągu 1 (jednego) 
miesiąca od powiadomienia go o wybraniu jego oferty i zatwierdzeniu tego wyboru 
przez Sędziego-Komisarza zawrzeć z syndykiem umowę sprzedaży, po wpłaceniu - 
najpóźniej 1 (jeden) dzień przed podpisaniem umowy – na wskazany rachunek 
bankowy ceny nabycia (decyduje data uznania rachunku bankowego). 

14. Oferent, którego oferta została wybrana, może uchylić się od zawarcia umowy, jeśli w 
terminie 3 miesięcy od terminu składania ofert Sędzia Komisarz nie zezwoli syndykowi 
na zbycie pakietu wierzytelności na warunkach wybranej oferty. Uchylenie się od 
zawarcia umowy następuje przez pisemne oświadczenie złożone przez oferenta 
syndykowi. 
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15. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży 
egzekucyjnej; nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania 
podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości (art. 313 puin), 

16. Koszt zawarcia umowy sprzedaży i wszystkie opłaty związane z zawarciem umowy 
ponosi kupujący (oferent), 

17. Dokumenty dotyczące wierzytelności są dostępne w Biurze Syndyka w Nowym Sączu 
(ul. Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz) a osobą upoważnioną do udzielania 
informacji oraz udostępniania do wglądu dokumentów jest p. Marcin Piekarz 
(tel.796862832 email: nowysacz@syndyksprzeda.com) 

18. Syndyk ma prawo odstąpić od przetargu bez podania przyczyny.  


