Syndyk Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Łodzi
sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert

pakiet wierzytelności przysługujących upadłej spółce
Łączna wartość księgowa wierzytelności przeznaczonych do sprzedaży wynosi: 229 452,11 złotych.
Pakiet będący przedmiotem sprzedaży zawiera następujące wierzytelności przysługujące upadłej spółce:
a) wobec Stefana Brzozy zamieszkałego Rydułtowy w kwocie 136.847,96 zł wraz z odsetkami
od dnia 16.06.2011 r. do dnia zapłaty i kosztami procesu w kwocie 10.460,00 zł zasądzonej
nakazem zapłaty wydanym w sprawie o sygn. akt: X GC 46/12 z dnia 11 maja 2012 r.;
b) wobec Piotra Kłosińskiego zamieszkałego w Kaliszu w kwocie 40.769,37 zł wraz z odsetkami
od dnia 04 grudnia 2011 r. do dnia zapłaty i kosztami procesu w kwocie 4.456,00 zł zasądzonej
wyrokiem wydanym w sprawie o sygn. akt: V GC 1601/13;
c) wobec Artura Strzałkowskiego w kwocie 19,000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami
od dnia 31 stycznia 2011 r. do dnia zapłaty i kosztami procesu w kwocie 3.367,00 zł zasądzonej
wyrokiem wydanym w sprawie o sygn. akt: XIII GC 1549/14;
d) wobec Andrzeja Kędzierawskiego w kwocie 2.657,16 zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty
374,54 zł od dnia 6.07. 2010 r. do dnia zapłaty, od kwoty 513,62 zł od dnia 22.07. 2010 r. do dnia
zapłaty, od kwoty 610,00 zł od dnia 13.11. 2010 r. do dnia zapłaty, od kwoty 1.159,00 zł od dnia
15.12.2010 r. do dnia zapłaty i kosztami procesu w kwocie 647,00 zł zasądzonej wyrokiem
wydanym w sprawie o sygn. akt: XII GNc 845/11;
e) wobec „WAKOZ" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w kwocie 3.283,09 zł wraz z odsetkami;
f) wobec Elżbiety Zimowskiej w kwocie 4.946,63 zł wynikającej z wyroku w sprawie XI P 726/13;
g) wobec „Grupa Budowlana WCS" Sp. z o.o. w kwocie 3.017,90 zł.
Do konkursu zaprasza się krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne
posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Szczegółowe warunki konkursu określa
„Regulamin sprzedaży z wolnej ręki wierzytelności masy upadłości Zakładu Drogownictwa i Inżynierii
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi” wyłożony
do wglądu w Biurze Syndyka w Łodzi, ul. Kasprzaka 3 (budynek ART-DOM).
Dopuszcza się złożenie oferty wyłącznie na łączny zakup opisanych powyżej wierzytelności
za cenę nie niższą od 5.000,00 zł /pięć tysięcy złotych /.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie poprawnej oferty zgodnej z Regulaminem
oraz wpłacenie wadium w wysokości 1.000,00 zł /jeden tysiąc złotych/ na konto upadłego
w Deutsche Bank nr: 66 1910 1048 2783 6498 1676 0001.
Pisemne oferty należy składać do dnia 24 stycznia 2018 roku do godz. 15:00 w zamkniętej
i zapieczętowanej kopercie na adres: Biuro Syndyka Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej, ul. Kasprzaka 3, 91-078 Łódź, z dopiskiem: „Oferta konkursowa na zakup
pakietu wierzytelności Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej”.
Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w Biurze Syndyka w dniu 26 stycznia 2018 roku o godz. 10:30.
Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych wierzytelności, regulaminu i warunków sprzedaży
uzyskać można uzyskać w Biurze Syndyka od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00
(tel. 882-781-758, mail: sekretariat@artdom.com.pl).

