Ogłoszenie o licytacji
Syndyk masy Seeger Dach oraz Remix z siedzibą w Łebieniec 64, 84-360 Łeba, informuje, że
00
w dniu 30.05.2015 o godz. 10 w Łebieńcu 64 odbędzie się licytacja wyposażenia magazynu
technicznego oraz magazynów wyrobów gotowych.
Przedmioty sprzedaży można oglądać w dniu 30.06.2015 r. od 900 do 1000.
Cena netto wywołania w drugim terminie licytacyjnym jest równa 50% wartości szacunkowej.
Syndyk zastrzega sobie możliwość zamknięcia licytacji bez dokonania wyboru którejkolwiek z
ofert. Szczegóły tel. 881 951 581.

REGULAMIN LICYTACJI WYPOSAŻENIA MAGAZYNU TECHNICZNEGO I
MAGAZYNU WYROBÓW GOTOWYCH - „REMIX” ORAZ „SEEGER DACH”
SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁEBIEŃCU 64

I POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Regulamin określa procedurę i warunki sprzedaży składników majątku ruchomego „Remix”
oraz „Seeger Dach” sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej.
2. Licytacja ma charakter publiczny i odbywa się w drodze aukcji ustnej prowadzonej przez
syndyka lub jego upoważnionego pracownika .
II TERMIN I OGŁOSZENIE LICYTACJI.
1. Syndyk masy „Remix” sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedziba w Łebieńcu oraz
„Seeger Dach” sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łebieńcu ogłasza termin
przeprowadzenia licytacji na dzień 30 czerwca 2015 roku, godzina 10.00.
2. Licytacja odbędzie się w siedzibie „Remix” sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w
Łebieńcu 64.
3. Licytacja wszczynana jest poprzez:
a) opublikowanie ogłoszenia licytacji na stronie internetowej pod adresem:
www.mskuza.pl
b) opublikowanie ogłoszenia o licytacji w Głosie Pomorza z dnia 27.06.2015 r.
III PRZEDMIOT LICYTACJI.
1. Przedmiotem licytacji jest sprzedaż majątku ruchomego „Remix” oraz „Seeger Dach” sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej.
2. Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu sprzedaży po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w
siedzibie „Remix” sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Łebieńcu 64. Osobą upoważnioną do
kontaktów z zainteresowanymi jest Jarosław Kozłowicz tel. 881-951-581.
3. Syndyk nie bierze odpowiedzialności za wady w tym wady ukryte w sprzedawanym majątku.
IV UCZESTNICY LICYTACJI.
1. W licytacji mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, które stawią się na licytacji w siedzibie sprzedającego w
dniu przez niego wyznaczonym.
2. Oświadczenia woli w imieniu uczestnika licytacji może składać wyłącznie uczestnik lub osoba
przez niego wskazana, po wcześniejszym przedłożeniu stosownego pisemnego
pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika postępowania.
3. Syndyk zastrzega sobie możliwość zamknięcia licytacji oraz możliwość odwołania lub zmiany
warunków licytacji bez podania przyczyn.
4. Uczestnik licytacji przed przystąpieniem do aukcji składa pisemne oświadczenie o
zapoznaniu się i akceptacji warunków licytacji.
V PRZEBIEG LICYTACJI
1. Cena wywołania jest ceną netto. Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony
należny podatek VAT.
2. Wysokość postąpienia wynosi minimum 10 zł.
3. Cena za przedmiot licytacji zaproponowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy inny
uczestnik zaproponuje wyższą.
4. Uczestnicy licytacji zgłaszają ustnie stawki wyższe o kwotę postąpienia, do czasu trzykrotnego
wywołania ceny przez prowadzącego licytację. Brak zgłoszeń po trzykrotnym wywołaniu ceny
uznaje się za przybicie z uczestnikiem, który zaproponował najwyższą cenę za przedmiot
przetargu. Po drugim wezwaniu do postąpienia, prowadzący licytacji uprzedzi uczestników, że
kolejne wezwanie będzie ostatnim i w przypadku braku oferty z wyższą ceną udzielone
zostanie przybicie uczestnikowi, który zaoferował najwyższą cenę.

5. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu licytacji.
6. Nabywca ponosi wszystkie koszty dotyczące pokrycia zobowiązań związanych z
przeniesieniem prawa własności przedmiotu licytacji.
7. Stawienie się jednego uczestnika pozwala na przeprowadzenie licytacji, pod warunkiem, że
zaproponuje on cenę wyższą, co najmniej o kwotę postąpienia od ceny wywoławczej.
8. Po zamknięciu licytacji nabywca zobowiązany jest zawrzeć umowę kupna i zapłacić cenę
nabycia.
VIII WARUNKI ODBIORU
1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
2. Przeniesienie prawa własności do rzeczy następuje dopiero z chwilą zapłaty ceny.
3. Zakupione mienie należy odebrać na swój koszt i swoim staraniem, po uprzednim wpłaceniu
ustalonej kwoty.
4. Syndyk jako sprzedający nie bierze odpowiedzialności za mienie wydane od chwili jego
wydania.
5. Sprzedaż ma skutki sprzedaży egzekucyjnej na podstawie art. 313 puin
6. Spory wynikające z zapisów regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
syndyka tj. Sąd Rejonowy w Słupsku lub Sąd Okręgowy w Gdańsku .

