
Regulamin sprzedaży majątku ruchomego 

wchodzącego w skład masy upadłości  
Pawła Bielejewskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej 

 

1. Regulamin dotyczy sprzedaży majątku ruchomego wchodzącego w skład masy 

upadłości Pawła Bielejewskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności 

gospodarczej (XI GUp 37/22). 

2. Wykaz majątku przeznaczonego do sprzedaży znajduje się w Załączniku nr 1 do 

niniejszego regulaminu. 

3. Sprzedaż następuje na zasadach określonych w ustawie Prawo Upadłościowe  z dnia 

28 lutego 2003r. ( Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535  z późniejszymi zmianami) w ramach 

konkursu ofert. 

4. Warunkiem sprzedaży jest złożenie oferty i jej wybór jako najkorzystniejszej ze względu 

na zaoferowaną cenę.  

5. Oferta winna spełniać następujące warunki formalne: 

a. zostać złożona drogą mailową na adres: anna.szymanska@dga.pl i 

przedstawiciela syndyka agnieszka.ludwiczak@dga.pl lub pocztą (decyduje 

data stempla pocztowego) na adres:   

Anna Szymańska – Syndyk Pawła B. 

ul. Towarowa 37, III piętro ( Firma DGA S.A.) 

61-896 Poznań 

b. podana w jednostkowych kwotach; 

c. zawierać jednoznaczne oznaczenie Oferenta tj. imię i nazwisko lub nazwa oraz 

adres lub siedziba Oferenta;  

d. wskazywać osobę do kontaktu wraz z podaniem kontaktowego telefonu i/lub 

adresu mailowego, która może prowadzi proces nabycia majątku w imieniu 

Oferenta; 

e. w przypadku, gdy Oferentem jest jednostka organizacyjna lub spółka prawa 

handlowego w ofercie należy wskazać status prawny podmiotu Oferenta; jeżeli 

oferta składana będzie przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo 

podpisane przez uprawnioną osobę.  

6. W sytuacji jeżeli do syndyka wpłynie w ciągu 3 dni roboczych liczonych od daty wpływu 

pierwszej oferty (lub w innym terminie, o którym syndyk poinformuje pierwszego 

oferenta) wpłynie więcej niż jedna oferta na zakup tego samego składnika majątku, 

syndyk dokona zestawienia otrzymanych ofert i powiadomi każdego z Oferentów o 

rozstrzygnięciu w przedmiocie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

7. Syndyk zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji po złożeniu ofert. 

8. Zapłata ceny nabycia nastąpi w oparciu o umowę kupna sprzedaży danej ruchomości. 

Zapłata pełnej kwoty jest warunkiem do wydania majątku.  
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9. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz w przypadku 

wyboru złożonej przez Niego oferty dokona na swój własny koszt odbioru ruchomości 

w terminie uzgodnionym z syndykiem lub Pawłem Bielejewskim posiadającym 

pełnomocnictwo syndyka do wskazanych czynności w niniejszym postępowaniu.  

10. Majątek zlokalizowany jest w kilku miejscach a uzyskanie szerszej informacji lub 

dokonanie wizji lokalnej  może nastąpić po uzgodnieniu z Pawłem Bielejewskim. 

11. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bądź unieważnienia konkursu 

w każdym momencie, bez podania przyczyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznań, 09 września 2022r. 

………………………………………                            Anna Szymańska  

 

Miejscowość, data,                                                                             Syndyk masy upadłości  
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