Syndyk masy upadłości
Izabeli Kmity osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
Sprzeda w drodze konkursu ofert
I. prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Zbocze 12, m. 9, Łódź,
KW nr LD1M/00100708/8, powierzchnia lokalu mieszkalnego wynosi 57,37 m2.
za cenę nie niższą od 200.000,00 zł /słownie: dwieście tysięcy złotych /.
II. 1/2 udziału w nieruchomości o powierzchni 0,2854 ha niezabudowanej
nr ewidencyjny działki 250/2 obręb W-45 Łódź - Widzew ul. Kasprowicza 3A,
KW nr LD1M/00266148/5, za cenę nie niższą od 65.500,00 zł /słownie: sześćdziesiąt
pięć tysięcy pięćset złotych /.
III. nieruchomość niezabudowana o powierzchni 0,4329 ha nr ewidencyjny działki
250/14 obręb W-45 Łódź - Widzew ul. Kasprowicza 3, KW nr LD1M/00269181/9,
za cenę nie niższą od 177.500,00 zł /słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset
złotych /.
IV. 1/15 udziału w nieruchomości o powierzchni 0,3117 ha niezabudowanej
nr ewidencyjny działki 250/16 obręb W-45 Łódź - Widzew ul. Kasprowicza 3A,
KW nr LD1M/00076145/5, za cenę nie niższą od 8.500,00 zł /słownie: osiem
tysięcy pięćset złotych/.
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 poprawnej oferty zgodnej
z Regulaminem sprzedaży w drodze konkursu ofert oraz wpłacenie wadium
w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto masy upadłości w PKO BP S.A.
Rachunek numer:
08 1020 3408 0000 4202 0377 3439
Pisemne oferty należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do 08.05.2017 r.
do godz. 1500 w biurze syndyka masy upadłości, ART-DOM M.M. Zielińscy Spółka
Jawna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, ul. Kasprzaka 3, 91-078 Łódź,
z napisem: „Oferta zakupu nieruchomości GUp 88/15”.
Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu
10 maja 2017 r., godzina 1000, w biurze syndyka w Łodzi przy ul. Kasprzaka 3.
Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz spis nieruchomości określa Regulamin
wyłożony do wglądu w biurze syndyka ul. Kasprzaka 3, 91-078 Łódź,.
Nieruchomości można oglądać w terminie do 08.05.2017 r. po wcześniejszym
uzgodnieniu z syndykiem 501 299 094 lub e-mail: pawlakkancelaria@gmail.com.
Dodatkowe informacje na temat oferowanych nieruchomości można uzyskać
na stronie zdii.pl lub pod numerem tel. 661 369 889.

