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Gliwice, dn. 01.06.2017r. 
 
 
 

REGULAMIN PRZETARGU 

na sprzedaż nieruchomości IsoFas Sp. z o.o. w upadłości 
likwidacyjnej 

§1 
[Przedmiot przetargu] 

1. Przedmiotem przetargu jest: 

 prawo wieczystego użytkowania gruntu jako działka nr: 4900/116 o pow.: 

1.0359ha (Księga Wieczysta KW GL1Z/00018221/7) prowadzona przez Sąd Rejo-

nowy (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 (Księga Wieczysta KW GL1Z/00036608/6) prowadzona przez Sąd Rejo-

nowy (VI Wydział Ksiąg Wieczystych) w Zabrzu. Nieruchomość zabudowana jest ha-

lą produkcyjną i budynkiem biurowym o łącznej pow. użytkowej: 564,30m2. 

Powyższą nieruchomość rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunko-

wym z dn. 26 września 2014r. oszacował na łączną kwotę: 3.018.000,00zł. 

(słownie: trzy miliony, osiemnaście tysięcy złotych , 00/100) (netto) plus 

należny podatek od towarów i usług VAT. 

§2 
[Informacja o przetargu] 

1. Syndyk powiadomi o przetargu w szczególności poprzez obwieszczenie: 

 W dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym śląskim 
 W Monitorze Urzędowym oraz za jego pośrednictwem na kilkunastu krajowych porta-

lach internetowych 

 Na stronie internetowej syndyka wskazanej w ogłoszeniu o przetargu lub innych por-
talach internetowych  

2. Syndyk może powiadomić o przetargu także w drodze indywidualnie przesłanych 

zawiadomień. 

3. Ogłoszenie o przetargu określa: 

 Przedmiot przetargu 

 Dane kontaktowe i miejsce udostępnienia szczegółowych informacji o przedmiocie i 
warunkach przetargu 

 Czas i miejsce składania ofert 
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 Termin posiedzenia Sądu w przedmiocie rozstrzygnięcia przetargu 

 Wysokość ceny minimalnej i wadium 
 Dopuszczalność odstąpienia od przetargu przez syndyka bez podania przyczyn 

§3 

[Miejsce i termin składania ofert. Wymogi formalne oferty] 

1. Oferty pisemne z proponowaną ceną, terminem i sposobem zapłaty składać nale-

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

przedmiocie rozpoznania ofert, o którym mowa w ogłoszeniu o przetargu 

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”. 

2. Oferent do oferty, pod rygorem odrzucenia oferty, winien dołączyć oświadczenie 

o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu przetargu okre-

ślonego w § 1 niniejszego Regulaminu z oświadczeniem, iż nie wnosi zastrzeżeń, 

co do stanu technicznego i prawnego przedmiotu sprzedaży 

3. Oferent będący osobą prawną albo inną jednostką organizacyjną nie posiadającą 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, winien dodatko-

wo dołączyć dokumenty potwierdzające umocowanie osoby lub osób fizycznych 

do składania oświadczenia woli w imieniu podmiotu, który składa ofertę na zakup 

nieruchomości określonej w § 1 niniejszego Regulaminu Przetargu, a będącego 

osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. 

4. Oferent do oferty, pod rygorem odrzucenia oferty winien dołączyć dowód uisz-

czenia wadium 

5. Sprzedaż nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż: 1.900.000,00zł. 

(słownie: jeden milion, dziewięćset tysięcy złotych, 00/100), powiększoną 

o wartość obowiązującego podatku od towarów i usług (VAT), co stanowi: 

62,95% ceny oszacowania określonej w operacie szacunkowym na kwo-

tę: 3.018.000zł. netto. Oferta opiewająca na niższą wartość podlega odrzuce-

niu. 

6. Oferent powinien, pod rygorem odrzucenia oferty, jednoznacznie określić, w zło-

tych polskich, proponowaną przez niego cenę nabycia (netto plus podatek od to-

warów i usług VAT) oraz informację i czy jest to cena ostateczna. 

7. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać gdy została wybrana inna ofer-

ta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

§4 
[Wadium przetargowe] 

1. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysoko-

ści: 190.000,00zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych, 

00/100) w terminie do składania ofert wskazanym w §3 pkt. 1 niniejszego Re-

gulaminu Przetargu: 

IsoFas Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 

Bank Zachodni WBK S.A. nr: 93 1090 2590 0000 0001 2351 8123 
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2. Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana, podlega 

zwrotowi w terminie 3 (trzech) dni od dnia zatwierdzenia oferty przez Sędziego 

Komisarza. 

3. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, podlega zali-

czeniu na poczet ceny nabycia; wadium to przepada w razie nie zawarcia umowy 

sprzedaży z winy oferenta w terminie wskazanym przez Sędziego Komisarza w 

Postanowieniu o zatwierdzeniu oferty sprzedaży. 

§5 
[Wybór oferty i zawarcie transakcji sprzedaży] 

1. Publiczne otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu w Sądzie Rejono-

wym w Gliwicach w terminie ustalonym przez Sędziego Komisarza. Szczegółowe 

informacje o terminie, godzinie i miejscu otwarcia ofert, oferenci uzyskają w 

ogłoszeniu o przetargu oraz pod nr. telefonów oraz na stronie internetowej syn-

dyka masy upadłości wskazanymi w ogłoszeniu o przetargu. 

2. Wyboru oferty dokonuje syndyk, który w przypadku wpływu dwóch lub więcej 

ofert spełniających kryterium minimalnej ceny wskazanej w §3 pkt. 5 niniejsze-

go Regulaminu Przetargu zbliżonych do siebie pod względem cenowym, w ten 

sposób, iż różnica w oferowanych kwotach pieniężnych pomiędzy złożonymi 

ofertami jest równa lub mniejsza niż kwota: 50tys.zł. (słownie: pięćdziesiąt ty-

sięcy złotych) przeprowadzi aukcję zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego z 

krokiem postąpienia w wysokości: 25tys.zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 

złotych). Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. 

3. Wybór oferty zatwierdza Sędzia Komisarz. 

4. Przetarg nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej 

warunki wskazane w przepisach prawa i niniejszych warunkach przetargo-

wych. 

5. Umowa sprzedaży, której ważność zależy od dochowania formy aktu notarialne-

go - zostanie zawarta w terminie ustalonym przez Sędziego Komisarza, nie 

dłuższym niż 3 (trzy) miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez 

Sędziego Komisarza. 

6. Cena nabycia winna zostać zapłacona w całości najpóźniej do dnia zawarcia 

umowy sprzedaży. 

7. Brak zapłaty 100% ceny sprzedaży w terminie ustalonym przez Sędziego Komi-

sarza z winy oferenta, powoduje, iż syndyk masy upadłości odstępuje od proce-

dury sprzedaży i jednocześnie zatrzymuje dotychczasowe wpłaty, w tym wadium 

dokonane ze strony oferenta. 

8. Koszty notarialne zbycia przedmiotu przetargu ponosi nabywca przedmiotu prze-

targu. 

9. Wyłącza się uprawnienie oferenta do żądania zapłaty podwójnego wadium, o 

którym mowa w art. 701 §2 Kodeksu Cywilnego. 
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§6 
[Warunki dodatkowe] 

 

1. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny. 

2. Oferent, którego oferta została wybrana przez syndyka masy upadłości i za-

twierdzona przez Sędziego Komisarza wg zasad określonych w niniejszym Regu-

laminie Przetargu, który nie spełnił wymagań określonych w Postanowieniu Sę-

dziego Komisarza w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferenta w kwestii zapła-

ty całej ceny w terminie określonym przez Sędziego Komisarza - nie może 

uczestniczyć w kolejnej procedurze sprzedaży przedmiotowej nieru-

chomości. 

3. W procedurach przetargowych nie może uczestniczyć również oferent 

posiadający na dn. rozpoznania ofert, o którym mowa w §5 pkt. 1 ni-

niejszego regulaminu - jakiekolwiek wymagalne zobowiązania finanso-

we wobec: IsoFas Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. Oferta taka nie 

podlega rozpoznaniu. 


