
REGULAMIN SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI 

WIERZYTELNOŚCI CAPITAL BRIDGE SP. Z O.O. W 

UPADŁOŚCI 

 

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:  

1. „Upadły” – Capital Bridge spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z 

siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Lubińskiej 5/31, 53-623 Wrocław, KRS 0000276487, NIP 

8992597174, REGON 02049220000000;  

2. „Przedmiot sprzedaży” – wierzytelności Upadłego przysługujące od Witolda 

Garbarczyka:  

a) w kwocie 952.394,64 zł, objęta tytułem wykonawczym w postaci oświadczenia o poddaniu 

się egzekucji z dnia 16 marca 2009 r., rep. A 2872/2009 zaopatrzonego w postanowienie 

Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, Wydział I Cywilny z dnia 06 kwietnia 2009 r., 

sygn. akt I Co 587/09 o nadaniu klauzuli wykonalności, której dotyczy wpis hipoteki na rzecz 

Capital Bridge Sp. z o.o., Wrocław - hipoteka umowna zwykła w kwocie 100 000 zł 

(oświadczenie o ustanowieniu hipoteki z dnia 15 maja 2008 r., rep. A 3508/2008) na 

nieruchomości, której użytkownikiem wieczystym w 1⁄2 części jest Witold Garbarczyk przy ul. 

Olgi Boznańskiej 3, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę 

wieczystą nr KZ1W/00037124/1;  

b) w kwocie 350 000 zł stwierdzona wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział III 

Karny z dnia 18 maja 2016 r., sygn. akt III K 197/13, zawierającym obowiązek naprawienia 

szkody wobec upadłego do końca okresu próby, czyli do roku 2021. 

3. „Cena Zakupu” – najwyższa możliwa do uzyskania cena nabycia wierzytelności 

przysługujące Upadłemu za Przedmiot Sprzedaży, nie niższa niż kwota 10.000,00 zł 

(dziesięć tysięcy złotych);  

4. „Nabywca Przedmiotu Sprzedaży” – podmiot, którego oferta nabycia Przedmiotu 

Sprzedaży została wybrana w drodze przetargu lub który uzyskał przybicie , a także z którym 

Syndyk zawarł Umowę Cesji Wierzytelności stanowiących Przedmiot Sprzedaży;  

5. „Umowa Cesji Wierzytelności” – umowa na podstawie której podmiot, którego oferta 

została wybrana lub który uzyskał przybicie zawiera w formie pismem z Syndykiem w celu 

nabycia Przedmiotu Sprzedaży;  

6. „Cena Nabycia Wierzytelności” – cena wynikająca z Umowy Cesji Wierzytelności 

zawartej pomiędzy Syndykiem a Nabywcą Przedmiotu Wierzytelności, nie niższa niż Cena 

Zakupu określona w pkt 3 powyżej.  

 

Oświadczenia Syndyka Masy Upadłości § 1  

 

1. Sprzedaż organizuje i przeprowadza Syndyk masy upadłości Capital Bridge sp. z o.o. w 

upadłości, ustanowiony w postępowaniu o ogłoszenie upadłości Upadłego na mocy 

postanowienia z dnia 26.07.2017 r. Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we 

Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w sprawie 

o sygn. akt VIII GU 292/17 - Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni sp. j. z 

siedzibą we Wrocławiu, ul. R. Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław (nr KRS 614840).  

2. Syndyk Masy Upadłości Capital Bridge Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej informuje o 

przedmiocie, trybie, terminie, miejscu i warunkach sprzedaży Przedmiotu Sprzedaży 



obwieszczeniami zamieszczonymi w jednym dzienniku poczytnym oraz na dwóch portalach 

internetowych. Dodatkowo informacje o sprzedaży znajdują się na stronach: 

www.ardobiejewska.pl, www.kaczmarekskonieczna.pl, upadlosci24.pl.  

3. Obwieszczenia oraz zaproszenia do składania ofert nie stanowią ofert sprzedaży.  

4. Syndyk oświadcza, że uzyskał zgodę Sędziego – komisarza na sprzedaż z wolnej ręki 

wierzytelności stanowiących Przedmiot Sprzedaży przysługującej Upadłemu za cenę nie 

niższą niż kwota 10.000,00 zł postanowieniami z dnia 15 listopada 2018 r. oraz z  

04.01.2018 r. (sygn. akt VIII GUp 132/17), na podstawie przepisów art. 206 ust. 1 pkt 3 

Prawa upadłościowego i art. 334 ust. 1 i 2 Prawa upadłościowego w zw. z art. 213 ust. 1 

Prawa upadłościowego i art. 308 ust. 2 zd. 2 Prawa upadłościowego oraz na podstawie art. 

311 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 331 ust. 1 i 2 Prawa upadłościowego.  

 

Przedmiot Sprzedaży § 2  

 

1. Przedmiotem niniejszej sprzedaży są dwie wierzytelności przysługujące Upadłemu wobec  

Witolda Garbarczyka:  

a) w kwocie 952.394,64 zł, objęta tytułem wykonawczym w postaci oświadczenia o poddaniu 

się egzekucji z dnia 16 marca 2009 r., rep. A 2872/2009 zaopatrzonego w postanowienie 

Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, Wydział I Cywilny z dnia 06 kwietnia 2009 r., 

sygn. akt I Co 587/09 o nadaniu klauzuli wykonalności, której dotyczy wpis hipoteki na rzecz 

Capital Bridge Sp. z o.o., Wrocław - hipoteka umowna zwykła w kwocie 100 000 zł 

(oświadczenie o ustanowieniu hipoteki z dnia 15 maja 2008 r., rep. A 3508/2008) na 

nieruchomości, której użytkownikiem wieczystym w 1⁄2 części jest Witold Garbarczyk przy ul. 

Olgi Boznańskiej 3, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę 

wieczystą nr KZ1W/00037124/1;  

b) w kwocie 350 000 zł stwierdzona wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział III 

Karny z dnia 18 maja 2016 r., sygn. akt III K 197/13, która jest niewymagalna - Witold 

Garbarczyk został zobowiązany do naprawienia szkody wobec upadłego do końca okresu 

próby, czyli do roku 2021;  

2. Przedmiot Sprzedaży oferowany jest jako całość, tj. do sprzedaży są obie wierzytelności 

łącznie. Oferty częściowe będą odrzucane.  

 

Oferta nabycia Przedmiotu Sprzedaży § 3 

 

1. Oferta powinna zawierać:  

a) dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię, nazwisko, a w przypadku przedsiębiorcy 

firmę (nazwę) oferenta, miejsce zamieszkania (siedzibę), a nadto nr dowodu osobistego, nr 

PESEL, NIP, REGON, KRS, adres korespondencyjny, osoby upoważnione do reprezentacji, 

telefon, nr fax, e-mail oraz datę sporządzenia oferty;  

b) oferowaną cenę zakupu wierzytelności stanowiącej Przedmiot Sprzedaży;  

c) aktualny odpis z KRS lub wydruk potwierdzający wpis do ewidencji podmiotów  

gospodarczych (w przypadku przedsiębiorcy);  

d) dokumenty umocowujące do działania w imieniu oferenta, w przypadku osób prawnych  

lub jednostek organizacyjnych;  

e) w razie ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo w formie wymaganej do  



dokonania czynności, do której pełnomocnik zostaje ustanowiony;  

f) pisemne zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze 

sprzedażą oraz do uiszczenia ceny przed zawarciem umowy sprzedaży wierzytelności.  

2. Do oferty należy dołączyć:  

a) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami postępowania określonymi w 

niniejszym Regulaminie, a także, że spełnia jego warunki i przyjmuje warunki postępowania 

określone w niniejszym Regulaminie bez żadnych zastrzeżeń;  

b) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze treścią wyciągu ze spisu inwentarza (poz. 3), 

uzyskał wszelkie wymagane informacje dotyczące Przedmiotu Sprzedaży oraz, że znany jest 

mu stan faktyczny i prawny Wierzytelności stanowiących Przedmiot Sprzedaży oraz, że 

przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie dochodził w przyszłości żadnych roszczeń z tego 

tytułu w stosunku do Syndyka Masy Upadłości Upadłego ani Upadłego;  

c) oświadczenie, że oferent nie należy do kręgu osób wymienionych w pkt 3ppkt a poniżej.  

3. Nie będą brane pod uwagę przy dokonywaniu wyboru oferty:  

a) złożone przez Syndyka Masy Upadłości Upadłego, Sędziego-Komisarza, reprezentantów 

(w tym pełnomocników) Upadłej oraz ich małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, 

powinowatych w tej samej linii bądź stopniu;  

b) nie spełniające któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, 

niekompletne, w tym nie zawierające oświadczeń, o których mowa w pkt 2 powyżej;  

c) warunkowe, nieczytelne albo z zastrzeżeniami.  

4. Oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi niniejszym Regulaminem załącznikami muszą 

być sporządzone w języku polskim.  

 

Termin składania ofert § 4  

 

1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.01.2019 r. godz. 15:00 

bezpośrednio w siedzibie Syndyka przy ul. Romana Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław, lub 

przesłać je na ten adres listem poleconym (o dacie zachowania termin decyduje data 

wpływu). Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej 

kopercie o formacie mniejszym niż A4, a ta koperta powinna być umieszczona w drugiej 

zamkniętej kopercie formatu A4. Każda z kopert powinna być zaadresowana do wyżej 

wymienionej siedziby wraz z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – SPRZEDAŻ 

WIERZYTELNOŚCI CAPITAL BRIDGE W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM Z 

WOLNEJ RĘKI” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.  

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.01.2019 r. o godz. 15.:00 w siedzibie Syndyka określonej 

powyżej.  

 

Przetarg § 5  

 

1. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.  
2. Przetarg dochodzi do skutku, jeżeli została złożona przynajmniej jedna ważna oferta.  
3. Wyboru oferty dokonuje Syndyk zgodnie z kolejnymi postanowieniami regulaminu.  

 

§6.  

 

1. Część jawną przetargu przeprowadza się w obecności oferentów, jeżeli się zgłoszą.  



2. Nieobecność oferenta nie wstrzymuje przetargu i nie unieważnia jego oferty.  

3. W części jawnej syndyk:  

a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu, ustala liczbę zgłoszonych ofert do 

poszczególnych przedmiotów sprzedaży oraz kolejność ich zgłoszenia według daty wpływu, 

b) sporządza listę obecności przedstawicieli oferentów,  

c) podaje przewidywany termin ogłoszenia wyników przetargu.  

4. Po zakończeniu części jawnej, syndyk przystępuje do części niejawnej.  

 

§ 7.  

 

1.W niejawnej części przetargu syndyk:  

a) dokonuje formalnej analizy ofert,  

b) ustala, które z ofert uznaje za ważne i dlaczego, a które odrzuca i dlaczego,  

c) dokonuje szczegółowej analizy ofert według warunków określonych w obwieszczeniu o 

przetargu, jak również w postanowieniach niniejszego Regulaminu  

d) dokonuje wyboru ofert albo ustala, że żadna z ofert nie zostaje przyjęta.  

2. Podstawowym kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa zaoferowana cena, równa cenie 

minimalnej lub wyższa od niej.  

3. W przypadku wpłynięcia kilku ofert, wiążąca pozostaje oferta zawierająca najwyższą cenę; 

syndyk może jednak – w celu sprzedaży danego przedmiotu przetargu za jak 

najkorzystniejszą cenę – zarządzić w dniu otwarcia ofert dodatkowo aukcję (licytację).  

4. W aukcji ceną wywoławczą będzie najwyższa cena z ofert pisemnych.  

5. Uczestnikami aukcji będą osoby, które złożyły ważne oferty pisemne i które stawiły się w 

dacie otwarcia ofert osobiście lub przez pełnomocników.  

 

§ 8.  

 

1.Aukcja ma formę ustną i rozpoczyna się od wywołania najwyższej ceny zaproponowanej  

przez oferentów w ofertach pisemnych.  

2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 300 zł .  

3. Zaoferowana cena przestaje wiązać oferenta, gdy inny oferent zaoferuje wyższą cenę.  

4. Po ustaniu postąpień syndyk, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka 

licytację i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.  

 

§ 9.  

 

Z przebiegu przetargu i aukcji sporządza się protokół, dokumentujący podstawowe czynności 

związane ze sprzedażą, w tym:  

a) opis przedmiotów przetargu i aukcji,  

b) imię i nazwisko lub nazwę oferentów biorących udział w przetargu i aukcji,  

c) proponowane ceny,  

d) informację o spełnieniu przez oferenta warunków przetargu,  

e) uzasadnienie odrzucenia oferty,  

f) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,  

g) wskazanie oferenta, któremu udzielono przybicia – w razie aukcji  



h) zamknięcie przetargu bez dokonania wyboru oferty.  

 

§ 10.  

 

1. Ogłoszenie wyniku przetargu nastąpi niezwłocznie po jego zakończeniu. Oferenci, którzy 

nie stawili się na ogłoszenie ofert, o wyniku przetargu lub aukcji oraz zamknięciu przetargu 

bez dokonania wyboru ofert, zostaną powiadomieni pisemnie na adresy wskazane w 

ofertach.  

2. Oferent, którego oferta została wybrana i który stawił się na ogłoszenie wyników 

przetargu, zostaje poinformowany o wyborze jego oferty oraz o terminie i warunkach 

zawarcia umowy sprzedaży.  

3. Oferent, który nie stawił się na otwarcie ofert, a którego oferta została wybrana, zostanie 

powiadomiony odrębnym pismem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru o wyborze oferty 

oraz o terminie i warunkach zawarcia umowy sprzedaży.  

 

Umowa z wybranym oferentem § 11. 

 

1. Z oferentem wybranym lub oferentem, któremu udzielono przybicia, syndyk zawiera 

Umowę Cesji Wierzytelności w terminie przez siebie wskazanym, nie dłuższym aniżeli 7 dni 

od daty wyboru oferty lub udzielenia przybicia.  

2. Syndyk może wydłużyć termin zawarcia umowy sprzedaży. W dniu zawarcia umowy 

sprzedaży, Syndyk wydaje określony Przedmiot Sprzedaży wraz z całością posiadanych 

przez siebie dokumentów.  

 

§ 12.  

 

1. Oferent, którego oferta została wybrana, w terminie do 2 dni poprzedzających termin 

zawarcia umowy obowiązany jest uiścić przelewem na rachunek bankowy Capital Bridge sp. 

z o.o. w upadłości we Wrocławiu: nr 75 1090 2590 0000 0001 3495 8239 , całą cenę sprzedaży. 

Za datę wpłaty uważa się wpływ środków na rachunek bankowy upadłej spółki.  

2. Nieuiszczenie w terminie ceny sprzedaży uprawnia syndyka do odstąpienia od zawarcia  

umowy sprzedaży.  

3. Cena Nabycia Wierzytelności nie może zostać uiszczona przez potrącenie.  

 

§ 13.  

 

1. W przypadku nie zawarcia umowy z wybranym przez syndyka oferentem lub oferentem, 

któremu udzielonego przybicia, syndyk dokonuje wyboru drugiej najbardziej korzystnej 

oferty.  

2. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana nie uiści w terminie określonym w pkt 1 

powyżej całej Ceny Nabycia Wierzytelności albo uiści ją jedynie w części, albo też nie stawi 

się w celu zawarcia Umowy Cesji Wierzytelności w wyznaczonym terminie bez 

usprawiedliwienia, traktowane to będzie jako uchylenie się od zawarcia Umowy Cesji 

Wierzytelności.  

3. W wypadku określonym w ust. 2 powyżej oferent traci prawa wynikające z przyjęcia jego 



oferty, w szczególności nie będzie mu służyło roszczenie o przeniesienie na jego rzecz 

wierzytelności stanowiących Przedmiot Sprzedaży.  

 

Pozostałe postanowienia § 14. 

 

1. Koszty sporządzenia Umowy Cesji Wierzytelności, w tym podatki, opłaty notarialne i inne  

ponosi Nabywca Przedmiotu Sprzedaży.  

2. Syndyk Masy Upadłości zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszego 

postępowania bez podania przyczyn oraz do zmiany warunków tego postępowania w 

każdym czasie bez podania przyczyn. Ponadto zastrzega sobie prawo unieważnienia 

przetargu lub aukcji oraz zmiany regulaminu sprzedaży bez podania przyczyn oraz prawo do 

swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tą samą cenę nabycia.  

3. Rękojmia za wady i przedmiotu sprzedaży jest wyłączona. Syndyk nie udziela też 

gwarancji.  

4. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod nr telefonu 71 712 

72 73.  

5. W sprawach nieobjętych niniejszy Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności przepisu art. 66-71 k.c.  

 

 

Wrocław, dnia  11 grudnia 2018 r.  


