OBWIESZCZENIE
w sprawie pisemnego ofertowego przetargu
na sprzedaż udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą EXPOM Kwidzyn spółka
z o.o. z siedzibą w Kwidzynie numer KRS: 0000137452 wchodzących w skład masy
upadłości
w postępowaniu upadłościowym FOTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni oznaczonym
sygnaturą akt VI GUp 18/13 toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk – Północ w
Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10
syndyk masy upadłości FOTA Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w
Gdyni ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na:
sprzedaż wszystkich 8337 udziałów (spośród 8370) w kapitale zakładowym spółki pod firmą
EXPOM Kwidzyn spółka z o.o. z siedzibą w Kwidzynie (82-500) przy ul. Nowy Dwór 1,
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000137452, numer REGON:
170054320, numer NIP: 5810004676, za cenę wywoławczą nie niższą niż wartość oszacowania
tj. za cenę nie niższą niż 3.815.094,57 zł plus ewentualny podatek VAT
Sprzedaż i nabycie przedmiotu przetargu nastąpi w takim stanie prawnym i faktycznym, w
jakim znajduje się on w dacie sprzedaży.

WARUNKI PRZETARGU
Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie Przetargu, który
dostępny jest na stronie internetowej syndyka masy upadłości Doroty Kowalewskiej pod
adresem: syndyk-kowalewska.pl Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest
m.in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu
Przetargu.
1.

2.

3.

Oferty należy składać do dnia 20 grudnia 2017 roku osobiście w biurze syndyka Doroty
Kowalewskiej mieszczącym się w Gdańsku przy ul. Budowlanych 7, bądź za
pośrednictwem poczty.
Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający
zapoznanie się z ich treścią.
Kopertę należy zaadresować:
BIURO SYNDYKA Doroty Kowalewskiej
ul. Budowlanych 7 80-298 Gdańsk
sygnatura akt VI GUp 18/13
oferta na przetarg - sprzedaż udziałów w spółce EXPOM Kwidzyn spółka z o.o.
FOTA Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej
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4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.

Niedopuszczalne jest złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty na przedmiot
przetargu opisany w §3 ust. I niniejszego regulaminu. Tak skonstruowana oferta podlegać
będzie odrzuceniu.
W przypadku przesłania oferty pocztą, jako dzień złożenia oferty liczy się dzień wpływu
oferty do biura syndyka Doroty Kowalewskiej znajdującego się w Gdańsku przy ul.
Budowlanych 7.
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, o którym mowa w §5 ust. 1 zostaną
odrzucone.
Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W
celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, oferent złoży kolejną zapieczętowaną
kopertę, oznaczoną jak opisano w §5 ust. 2-3, z dodaniem słowa: "Zmiana" lub
"Wycofanie".
Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po
upływie terminu składania ofert.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej netto wskazanej w §3 ust. I Regulaminu Przetargu.
Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy spółki pod firmą FOTA Spółka
Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni w Alior Bank Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie numer rachunku: 96 2490 0005 0000 4530 7111 8269
Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 20 grudnia 2017 roku pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6
ust. 2 rachunek bankowy.
Oferta - pod rygorem odrzucenia - powinna być sporządzona w języku polskim i winna
zawierać:
a) imię, nazwisko i adres w przypadku osób fizycznych składających ofertę oraz nazwę i
siedzibę działalności gospodarczej, w przypadku jej prowadzenia, ewentualnie nazwę,
adres siedziby oraz formę prawną w przypadku, gdy oferta składana będzie przez inne
niż osoby fizyczne podmioty,
b) aktualny odpis z KRS lub innych właściwych rejestrów,
c) wskazanie numerów NIP i REGON, poprzez złożenie decyzji o nadaniu tych numerów
lub złożenie oświadczenia odpowiedniej treści w tym zakresie,
d) oferowaną cenę nabycia netto, która to cena nie może być niższa niż cena wywoławcza
określona w §3 ust. I Regulaminu Przetargu,
e) oświadczenie o zobowiązaniu się oferenta jako przyszłego nabywcy do pokrycia
wszystkich kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży,
f) oświadczenie o zapoznaniu się oraz o przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu,
g) oświadczenie, iż oferent nie należy do kręgu podmiotów, o których mowa w §4 ust. 3
Regulaminu Przetargu,
h) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu
przetargu oraz nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w
tym zakresie w stosunku do syndyka masy upadłości oraz upadłego,
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i) pisemne oświadczenie, iż finansującym zakup przedmiotu przetargu jest oferent lub
bank albo inny podmiot;
j) dowód wpłaty wadium w pełnej wysokości, opłaconego z rachunku oferenta,
k) wskazanie banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w
razie nie przyjęcia oferty.
13. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 21 grudnia 2017 roku o
godzinie 11.00 w biurze syndyka Doroty Kowalewskiej mieszczącym się w Gdańsku przy
ul. Budowlanych 7.
14. Informacji na temat przedmiotu przetargu można uzyskać, pod numerem telefonu
660 442 283 w terminie od daty ukazania się ogłoszenia o przetargu do dnia
poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od
9.00 do 15.00.
15. Złożone na potrzeby przetargu oferty i związana z nimi dokumentacja nie podlega
zwrotowi i pozostaje w aktach upadłościowych.
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