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Toruń, dnia 08.06.2022 roku

WARUNKI SPRZEDAŻY
Ruchomości wchodzących w skład masy upadłości KWADRO Sp. z o.o. w upadłości

Sprzedaż nastąpi przy zachowaniu następujących warunków:
1. Oferty na zakup ruchomości należy składać do dnia 28 czerwca 2022r. na adres biura syndyka:
87-100 Toruń, ul. Turystyczna 71, lub na adres mailowy: syndyksprzeda@dgmr.pl.
2. Ewentualna licytacja nastąpi w dniu 5 lipca 2022r. o godz. 10.00.
3. Za ceny nie niższe niż 70% wartości określonej w Opinii szacunkowej z dnia 22 marca 2021r.
sporządzonym przez mgr inż. Jarosława Jewiak, złożonej do akt sprawy, jako „wartość rynkowa
pomniejszona o upust negocjacyjny 25%” oraz w spisie inwentarza złożonym do akt sprawy,
powiększone o stawkę podatku VAT obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży,
4. Zostanie poprzedzona skierowaniem oferty sprzedaży ruchomości do szerokiego grona odbiorców,
w tym zostanie ogłoszona przez okres nie krótszy niż 2 tygodnie w co najmniej jednym portalu
Internetowym o zasięgu ogólnopolskim oraz na stronie Internetowej syndyka www.kamildobies.pl,
a także, zostanie co najmniej jednokrotnie ogłoszona w prasie lokalnej.
5. W przypadku otrzymania przez syndyka więcej niż jednej oferty nabycia ruchomości za cenę nie
niższą niż cena minimalna określona w pkt. 3 sprzedaż nastąpi po przeprowadzeniu dodatkowej
licytacji pomiędzy oferentami za najwyższą wylicytowaną cenę.
6. W przypadku

otrzymania przez syndyka oferty na łączne nabycie wszystkich ruchomości

pozostających do sprzedaży za cenę nie niższą niż 28 234,50 zł (netto) syndyk ma prawo odstąpić od
przeprowadzenia dodatkowej licytacji, o której mowa w pkt. 5 i dokonać wyboru takiej oferty jako
najkorzystniejszej, pod warunkiem, że inne złożone oferty na poszczególne ruchomości opiewają na
ceny nie wyższe niż 130% wartości określonych w pkt. 3.
7. Syndyk zawrze umowy sprzedaży ruchomości z wyłonionymi oferentami niezwłocznie po wyborze
ofert i po wpłaceniu na konto masy upadłości wylicytowanej kwoty.
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