Syndyk masy upadłości
przedsiębiorcy Agnieszki Wardęckiej -„DOMINO” Agnieszka Wardęcka
z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert:
 udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim,
przy ul. Kątnej 7 obejmującej zabudowane budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem garażowo
- gospodarczym, działki gruntu o nr. 185 / pow. 487 m2 / oraz nr. 184 / pow. 253 m2 /, dla których
Sąd Rejonowy w Pabianicach prowadzi księgę wieczystą KW nr LD1 P/00028880/1,
za cenę nie niższą od 252 000 zł /dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych / bez podatku VAT/.
Do konkursu zaprasza się krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne
posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z Regulaminem oraz wpłacenie wadium
w wysokości co najmniej 10% ceny wywoławczej, na rachunek bankowy upadłego nr:
70 1020 3408 0000 4002 0403 9947
Pisemne oferty należy składać w zaklejonej kopercie na adres :
Biuro Syndyka Masy Upadłości „DOMINO'" Agnieszka Wardęcka,
ul. Kasprzaka 3, 91-078 Łódź
z czytelnym podpisem na kopercie: „Oferta zakupu udziału w nieruchomości GUp 46/17"
w terminie do 24.01.2018 r. do godz. 15:00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).
Oferty powinny zawierać:
 firmę i siedzibę /przy osobach fizycznych imię nazwisko oraz adres zamieszkania oferenta /;
 proponowaną cenę, sposób i termin jej uiszczenia;
 dowód wpłaty wadium;
 oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu i przyjęciu go bez zastrzeżeń;
 oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę;
 w przypadku oferentów nie będących osobami fizycznymi aktualny wypis z właściwego rejestru;
 pełnomocnictwo podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik,.
Szczegółowe warunki konkursu ofert określa Regulamin wyłożony do wglądu w biurze syndyka
w Łodzi, ul. Kasprzaka 3 (budynek ART-DOM, wejście od ul. Legionów).
Komisyjne otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w biurze syndyka w Łodzi, ul. Kasprzaka 3,
w dniu 26 stycznia 2018 roku, o godzinie 10:00.
Dalsze informacje można uzyskać bezpośrednio w biurze syndyka w godzinach 9:00-15:00
lub pod numerem telefonu 882-781-758.

