


d) Koparka gąsienicowa HITACHI ZX350LCN-3, rok produkcji: 2012, Nr seryjny:

HCMBFP00A00059415, o wartości wymuszonej wskazanej w opinii sporządzonej przez

biegłego posiadającego uprawnienia biegłego sądowego Pawia Pomarańskiego z dnia

04.11.2021 r. w wysokości 151.275,00 z/ netto, dalej jako „Maszyna 4";

e) Spycharka gąsienicowa CATERPILLAR D6N XL wraz z zainstalowanym systemem sterowania

2D Mikrofyn, rok produkcji 2010, Nr PIN: CAT00D6NTMLW00271, o wartości wymuszonej

wskazanej w opinii sporządzonej przez biegłego posiadającego uprawnienia biegłego

sądowego Pawia Pomarańskiego z dnia 21.10.2021r. w wysokości 224.700,00 z/ netto, dalej

jako „Maszyna 5";

f) Koparka gąsienicowa HITACHI ZX350LC-5B, rok produkcji: 2012, Nr seryjny:

HCMDDD50T00070007, o wartości wymuszonej wskazanej w opinii sporządzonej przez

biegłego posiadającego uprawnienia biegłego sądowego Pawia Pomarańskiego z dnia

13.10.2021 r. w wysokości: 148.050,00 zł netto, dalej jako „Maszyna 6";

g) Koparka gąsienicowa HITACHI ZX350LC, rok produkcji: 2012, Nr seryjny:

HCMBFP00L00059027, o wartości wymuszonej wskazanej w opinii sporządzonej przez

biegłego posiadającego uprawnienia biegłego sądowego Pawia Pomarańskiego z dnia

02.12.2021 r. o wartości rynkowej w wysokości 147.750,00 z/ netto, dalej jako „Maszyna 7";

h) Ładowarki gąsienicowej BOBCAT T770, rok produkcji: 2012, Nr seryjny: A3P911323 wraz z

systemem sterowania 3D Tachimetr oraz równiarką BOBCAT 108, rok produkcji: 2011, Nr

seryjny: AJE00398, wraz z systemem sterowania minitadowarki z kom. CB16 o łącznej wartości

wymuszonej wskazanej w opinii sporządzonej przez biegłego posiadającego uprawnienia

biegłego sądowego Pawia Pomarańskiego z dnia 10.12.2021 r. w wysokości: 146 250,00 zł

netto, dalej jako „Maszyna 8";

- łącznie jako: ,,Przedmioty sprzedaży", ,,Ruchomości";

- każda z osobna jako: ,,Ruchomość''.

4. Celem konkursu jest sprzedaż każdej z Ruchomości po jak najwyższej cenie.

5. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotów

sprzedaży.

6. Niniejszy konkurs ma charakter: pisemny i ofertowy, z zastrzeżeniem § 7.

7. Każda z Ruchomości objętych niniejszym Regulaminem jest sprzedawana osobno, co wymaga

złożenia przez oferenta odrębnej oferty na jej zakup. Dopuszczalne jest jednak złożenie przez tego

samego oferenta więcej niż jednej oferty na zakup więcej niż jednej Ruchomości.

8. Konkurs ofert przeprowadza Syndyk.
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c) oferowaną cenę nabycia Ruchomości, z zastrzeżeniem, iż cena nie może być niższa od Ceny

minimalnej;

d) podpis(y) oferenta, zgodnie z zasadami reprezentacji.

2. Do każdej oferty należy dołączyć:

a) aktualny odpis lub informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego oferenta albo aktualny odpis lub wydruk z innego właściwego

rejestru, do którego wpisany jest oferent (jeżeli dotyczy);

b) dowód uiszczenia wadium w prawidłowej wysokości;

c) oświadczenie oferenta, że:

- oferent zapozna! się z niniejszym Regulaminem sprzedaży, akceptuje go i nie wnosi do niego

zastrzeżeń,

- oferentowi jest znany stan faktyczny i prawny Ruchomości stanowiącej przedmiot oferty i nie

wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z opisem i oszacowaniem dla niej

sporządzonym;

d) w przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika - jest on zobowiązany do dołączenia do

oferty dokumentu pełnomocnictwa w formie w szczególnej o zakresie uprawniającym

pełnomocnika do złożenia oferty w niniejszym konkursie;

e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oferenta (osób reprezentujących

oferenta), zgodnego z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

3. Wszystkie dokumenty przedstawione wraz z każdą ofertą powinny być przedłożone w 

oryginałach lub notarialnie poświadczonych odpisach.

4. Wszystkie dokumenty składane przez cudzoziemców sporządzone w języku obcym powinny 

być właściwie uwierzytelnione (apostlille) - jeżeli dotyczy oraz przetłumaczone na język polski 

przez tłumacza przysięgłego.

5. Każda oferta wraz z załącznikami, o których mowa w pkt 2 powyżej, powinna być 

umieszczona w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, 

opatrzona dopiskiem „Oferta na zakup składników masy upadłości w postępowaniu 

upadłościowym spółki DSBUD sp. z o.o. w upadłości", a ta koperta umieszczona w 

zamkniętej, również nieprzezroczystej kopercie formatu A4, zaadresowanej do Syndyka Masy 

Upadłości spółki DSBUD sp. z o.o. w upadłości, ul. Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków.

6. Termin i miejsce składania ofert: oferty należy złożyć osobiście w biurze Syndyka albo wysiać 

listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres biura Syndyka do dnia 5 sierpnia 2022 r. do

godziny 12:00. 

7. Dla ofert składanych za pomocą listów poleconych bądź przesyłek kurierskich zastrzega się, 

że za ofertę złożoną w terminie uważa się taką, która do biura Syndyka wpłynie w terminie 

wskazanym powyżej.
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