
OGŁOSZENIE z dn. 27.03.2018r. (Gazeta Wyborcza – wydanie ogólnopolskie) 

OGŁOSZENIE z dn. 10.04.2018r. (Gazeta Wyborcza – wydanie katowickie) 
 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI 
IsoFas Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zabrzu 

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż: 
nieruchomości zabudowanej położonej w Zabrzu przy ul. Pawliczka 26,  

za cenę nie niższą niż: 1.900.000,00zł. netto  
(słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych 00/100) plus obowiązujący podatek VAT 

Przedmiotową nieruchomość stanowią: 

 prawo wieczystego użytkowania gruntu jako działka nr: 4900/116 o pow.: 1.0359ha (KW 

GL1Z/00018221/7) prowadzona przez Sąd Rejonowy (VI Wydział Ksiąg Wieczystych) w 

Zabrzu. Nieruchomość zabudowana jest następującymi budowlami: 
 budynkiem biurowym o pow. użytkowej: 238,00m2 
 budynkiem socjalno-usługowym o pow. użytkowej: 206,60m2 
 budynkiem narzędziowni o pow. użytkowej: 85,00m2 
 budynkiem hali produkcyjnej o pow. użytkowej: 445,00m2 
 garażem o pow. użytkowej: 39,60m2 
 budynkiem magazynu o pow. użytkowej: 96,00m2 
 wiatą magazynową o pow. użytkowej: 148,00m2 
 wiatą magazynową o pow. użytkowej: 153,00m2 
 wiatą magazynową o pow. użytkowej: 188,70m2 

 prawo wieczystego użytkowania gruntu jako działka nr: 4899/116 o pow.: 0.5710ha (KW 

GL1Z/00036608/6) prowadzona przez Sąd Rejonowy (VI Wydział Ksiąg Wieczystych) w 

Zabrzu. Nieruchomość zabudowana jest halą produkcyjną, budynkiem biurowym o pow. 

zabudowy: 564,30m2. 
 

1. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać na stronie internetowej: 

www.syndyk-zurakowski.pl (w tym: operat szacunkowy nieruchomości i Regulamin 

Przetargu) oraz pod nr tel.: 602 154 063 lub za pośrednictwem adresu email: 

kancelariasyndyka1@interia.pl 

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. 

2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty i wpłata wadium w wysokości: 

190.000,00 zł. (sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 

 na konto masy upadłości nr rachunku: 93 1090 2590 0000 0001 2351 8123 

w terminie do składania ofert i dołączenie do oferty dowodu uiszczenia wadium. 

3. Oferty pisemne z proponowaną ceną, terminem i sposobem zapłaty składać należy 

w terminie najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia Sądu w przedmiocie 

rozpoznania ofert w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk Masy Upadłości IsoFas 

Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej , 44 – 100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113 

z adnotacją „przetarg – IsoFas Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej”. 

Wymogi formalne oferty zostały ściśle określone w Regulaminie Przetargu. 

4. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, ul. 

Powstańców Warszawy 23 (sala 112) dnia 15.05.2018r. o godz. 14.00. 

5. Syndyk zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz prawo do odstąpienia od 

przetargu bez podania przyczyny. 

http://www.syndyk-zurakowski.pl/
mailto:kancelariasyndyka1@interia.pl

