
                                                  REGULAMIN SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI

Krzysztofa  Zaniewskiego  –  osoby  fizycznej  nieprowadzącej  działalności  gospodarczej,  wobec
którego Sąd Rejonowy w Zielonej Górze  postanowieniem z dnia 21.10.2020 r.  – sygn.. akt V GU
197/20  ogłosił upadłość.
                                                                                     § 1
Na podstawie art. 491/11a ust 1 ustawy prawo upadłościowe syndyk przystępuje do likwidacji
przysługującej  upadłemu  wierzytelności  i  określa  szczegółowe  zasady  i  warunki  sprzedaży
wierzytelności należących do upadłego Krzysztofa Zaniewskiego.

                                                                                      § 2
Przedmiotem sprzedaży będzie wierzytelność (należność) przysługująca masie upadłości

od dłużnika:
-    GO 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 56/115
     NIP: 5272737183, KRS: 0000559349

       Wierzytelność zaopatrzona nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia
       17.05.2018. o sygn. akt V GNc 1092/18 wydanym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze  wraz z
       klauzulą wykonalności z dnia 04.07.2018 r. Należność główna: 17 220,00 zł.   Postępowanie 
       egzekucyjne bezskuteczne - umorzono  postanowieniem komornika z dnia 17.03.2021r.
       (KM o sygn. akt 2430/18).
       Sprzedaż za cenę nie niższą jak 20% wartości należności głównej  tj. 3 444,00 zł  

                                                                                    § 3
Warunkiem uczestnictwa w zakupie wierzytelności jest, złożenie do dnia  9 lipca 2021r. pisemnej
oferty na adres:
Kancelaria Syndyka Adam Bernacki, 65-034 Zielona Góra ul. Bohaterów Westerplatte 9/203.
Oferta  może  być  również  złożona  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  na  adres:
syndyk.bernacki@gmail.com   W dniu  12 lipca 2021 r.  nastąpi otwarcie ofert.

                                                                                    § 4
Oferta winna zawierać:
1. Imię i nazwisko, firmę lub nazwę oferenta, adres zamieszkania lub siedziby oferenta
2. Określenie statusu prawnego oferenta, jeżeli oferent podlega wpisowi do rejestru – aktualny
odpis z  rejestru KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG)
3. Oferowaną cenę nabycia
4. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży
                                                     
                                                                                    § 5
1. Ogólna informacja o sprzedaży opisanej  w § 2 wierzytelności zostanie podana do publicznej
wiadomości    za  pośrednictwem prasy o zasięgu ogólnopolskim oraz zostanie umieszczona w
dwóch poczytnych portalach.
2. Informacja o sprzedaży opisanej w § 2 wierzytelności zostanie podana do publicznej wiadomości
na    www.syndyk-bernacki.pl



                                                                                    § 6
1. Przed złożeniem oferty podmiot   (osoba)   zainteresowana ma prawo w kancelarii  syndyka
zapoznać  się  ze  stanem prawnym i  faktycznym  przedmiotu sprzedaży  oraz   z   regulaminem
sprzedaży,   strona  zainteresowana  złożeniem oferty  może  przeglądać  jak  również  sporządzać
odpisy z akt zbywanych   wierzytelności.
     Informacje dodatkowe – 68 452 65 05,  601 511 246 lub syndyk.bernacki@gmail.com

2. Domniemywa się, że podmioty (osoby), które złożyły ofertę zapoznały się ze stanem prawnym
zbywanych wierzytelności oraz regulaminem sprzedaży i nie wnoszą jakichkolwiek zastrzeżeń i
protestów jak również nie będą ich wnosić w przyszłości.

3. Wyboru oferenta dokonuje syndyk.  O dokonanym wyborze  oferenta co jest równoznaczne z
zawarciem umowy  sprzedaży wierzytelności niezwłocznie zostaje w formie elektronicznej bądź
telefonicznie powiadomiony oferent, którego oferta  została przyjęta. Następnie informacja o
przyjęciu oferty i zawarciu umowy jest potwierdzona na piśmie                                                           

                                                                                  § 7
Nabywca wierzytelności w terminie 10 dni od dnia przyjętej przez syndyka oferty zobowiązuje się
do zapłaty na wskazany rachunek bankowy kwoty określonej w przyjętej ofercie (cena nabycia).
Umowa  sprzedaży  (przelewu  wierzytelności)  zostanie  zawarta  w formie  pisemnej.  Na  żądanie
nabywcy umowa może być poświadczona podpisem złożonym przed notariuszem. Wszelkie koszty
związane z zawarciem umowy sprzedaży w tym opłaty notarialne ponosi kupujący.
            
                                                                                  § 8
1. Syndyk zastrzega sobie prawo do:
    -  odwołania sprzedaży lub jej unieważnienia bez podania przyczyn,
    -  prowadzenia dodatkowych negocjacji jak również licytacji (drogą telefoniczną, mailową) w
       razie złożenia dwóch lub więcej ofert celem wyłonienia nabywcy,
    -  zażądania dodatkowych informacji od oferentów lub uzupełnienia dokumentów
2. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wad prawnych zbywanych wierzytelności.

                                                                                    § 9
W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszym  regulaminem  stosuje  się  przepisy  Prawa
upadłościowego oraz  Kodeksu Cywilnego.  Wszelkie  spory   sądowe powstałe  pomiędzy  zbywcą
wierzytelności  (syndykiem)  a  nabywcą  wierzytelności  lub  oferentem  powstałe  przed  jak  i  po
sprzedaży rozpoznawane będą przez sąd właściwy dla zbywcy wierzytelności


