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Regulamin sprzedaży składników masy upadłości Vinsar Holding S.A. w upadłości 

 

1. Sprzedaż organizowana jest w formie przetargu pisemnego oraz w przypadkach określonych w 

niniejszym Regulaminie w drodze aukcji, w celu wyboru jak najkorzystniejszej oferty, na podstawie postanowień 

Sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej  Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i 

restrukturyzacyjnych Sędziego – komisarza Marcina Soji z dnia 7.08.2018 r. sygn. akt VIII GUp 57/18 

zezwalającego syndykowi  na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości objętych masą upadłości Vinsar Holding S.A. w 

upadłości. 

2. Przedmiotem sprzedaży z wolnej ręki po cenach nie niższych od cen wywoławczych netto są ruchomości 

znajdujące się w wykazie stanowiącym załączniki nr 1 do regulaminu, obejmujący armaturę sanitarną, części 

do hydrauliki itp. 

3. Sprzedaż odbywa się z wolnej ręki w trybie ofertowym.  

4. Oferta powinna zawierać: 

-  dane oferenta przedsiębiorcy (firma lub imię i nazwisko, siedziba lub adres oferenta, telefon, fax, odcisk 

pieczęci firmowej oferenta, podpis i pieczątka imienna osoby działającej w imieniu oferenta) 

-  nr NIP i nr REGON; 

-  określenie przedmiotu oferty wg wykazu wraz oznaczeniem, 

-  proponowaną cenę nabycia nie niższą od minimalnej ceny sprzedaży. 

5. Do oferty należy również dołączyć: 

-  oświadczenie o zapoznaniu się oferenta z regulaminem sprzedaży i przyjęciem jego warunków, 

-  oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym, faktycznym  i prawnym przedmiotów sprzedaży. 

6. Nie będą przyjmowane oferty: 

-  nieczytelne ze skreśleniami, 

-  zawierające więcej niż jedną cenę za jeden przedmiot sprzedaży 

-  z ceną niższą niż minimalna cena sprzedaży 

- nie zawierające danych lub dokumentów wymaganych niniejszym regulaminem, 

-  warunkowe i z zastrzeżeniami. 

7. Przedmioty sprzedaży można oglądać po uprzednim umówieniu się telefonicznym. 

8. Oferent obowiązany jest uiścić cenę nabycia w terminie 3 dni roboczych od otrzymania od syndyka 

oświadczenia o przyjęciu oferty. Brak zapłaty we wskazanym terminie lub zapłata w wysokości niższej od 

zaoferowanej są równoznaczne z cofnięciem oferty. 

9. Zapłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Vinsar Holding S.A. w upadłości:  

nr 48 1020 5242 0000 2602 0416 5650. Za datę zapłaty przelewem przyjmuje się datę uznania rachunku 

bankowego sprzedającego. 

10. Z chwilą zapłaty zgodnie ze złożoną ofertą i niniejszym regulaminem na oferenta przechodzi własność 

przedmiotu sprzedaży. 

11. Nabywca obowiązany jest odebrać zakupiony towar nie później aniżeli w terminie 5 dni od dokonania zapłaty. 

12. Załadunek i transport zakupionych ruchomości odbywa się na koszt nabywcy.  

13. Jeżeli oferent uchyla się w wyznaczonym terminie od odbioru przedmiotu sprzedaży i zapłaty ceny na 

warunkach określonych w niniejszym regulaminie sprzedaży, będzie on wykluczony ze sprzedaży w przypadku 

złożenia kolejnej oferty zakupu na ten lub inny przedmiot. 

14. Wyklucza się ze sprzedaży oferentów, których oferty poprzednio zostały złożone lub wybrane, a którzy w 

wyznaczonym terminie ich nie wykonali i nie zrealizowali zakupu. Oferta złożona przez takiego oferenta 

podlega odrzuceniu. 

15. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą ponosi nabywca.  

16. Syndyk nie odpowiada za wady ukryte przedmiotów oferowanych do sprzedaży.  

17. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona. 

18. Syndyk nie daje gwarancji, iż oferowane do sprzedaży przedmioty są w stanie przydatnym do ich użytku i nie 

zawierają wad. 

 

Szczegółowe informacje o przedmiotach, miejscu i warunkach sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod 

numerem tel. 6621 28 252 w dni powszednie (za wyjątkiem sobót) w godzinach od 9.00 do 15.00. Informacje są 

dostępne na stronie www.kaczmarekskonieczna.pl i www.upadlosci24.pl. 

 
Wrocław, dnia 18.04.2019 r. 
 
 


