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REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO 

na zbycie nieruchomości w postępowaniu upadłościowym: 

Andrzeja Stocha prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Angela w 
Zakopanem 

toczącym się przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu Wydział V Gospodarczy 

pod sygnaturą V GUp 7/14 

 

1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości położonej w Zakopanem gmi-
na Zakopane stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 468/3 o powierzchni 0,5834 
ha (dawniej: 468/2 o powierzchni 0,5935 ha) zabudowaną budynkiem mieszkalno-usługowym, 
objętą księgą wieczystą nr NS1Z/00030511/2, szczegółowo opisanej w operacie szacunkowym 
ustalania wartości rynkowej nieruchomości z dnia 24.11.2014 roku – sporządzonym 
przez rzeczoznawcę majątkowego Małgorzatę Salamon, przy czym właścicielem nieruchomości 
jest Elżbieta Stoch, natomiast prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z 
dnia 23.12.2014 r. w sprawie I C 559/13 umowy, na podstawie których Elżbieta Stoch naby-
ła własność tej nieruchomości zostały uznane za bezskuteczne wobec syndyka masy upadłości 
Andrzeja Stocha.  

2. Cena wywoławcza w przetargu wynosi 11.000.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów złotych) 
netto. 

3. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) w przypadku zaistnie-
nia obowiązku podatkowego, 

4. Przetarg ma charakter pisemny – ofertowy, z zastrzeżeniem pkt 12 i odbywa się na zasadach 
określonych w niniejszym regulaminie, a w zakresie nim nieuregulowanym, na zasadach okre-
ślonych przez art. 701 – art. 705 kodeksu cywilnego.  

5. Zainteresowani winni złożyć pisemne oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 
2019 r. w Biurze Syndyka ul. Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz. Oferty mogą być też prze-
słane listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres tego biura (decyduje data doręczenia 
przesyłki). 

6. Oferta winna być złożona w zamkniętej – w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez uszko-
dzenia – kopercie z dopiskiem „A. Stoch – przetarg” oraz zawierać: 

a. nazwę, status prawny i siedzibę lub miejsce zamieszkania oferenta (imię, nazwisko lub na-
zwę, nr dowodu osobistego, PESEL, a w przypadku oferentów prowadzących działalność 
gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo aktualny 
wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a nadto zaświadczenia o nadanych numerach RE-
GON i NIP – chyba, że numery te są ujawnione w KRS) a także adres do korespondencji – 
jeśli jest inny niż adres siedziby lub adres zamieszkania oferenta. 

b. wymagane zgody na zakup nieruchomości, o ile dla nabywcy są one wymagane, a w przy-
padku spółek handlowych wykazanie uchwałą odpowiedniego organu lub umową spółki, że 
podpisujący ofertę jest uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w przy-
padku zaoferowania najwyższej ceny, 

c. w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego (dwustronną), 

d. oferowaną cenę netto nie niższą od ceny wywoławczej – bez warunków i zastrzeżeń, 
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e. pisemne zobowiązanie, że cała oferowana cena zakupu wraz z podatkiem od towarów i 
usług (o ile okaże się należny) zostanie wpłacona na rachunek masy upadłości najpóźniej 
na 1 (jeden) dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży, z zaliczeniem kwoty uprzednio 
wpłaconego wadium, 

f. zobowiązanie oferenta do pokrycia przez kupującego wszelkich opłat związanych z zawar-
ciem umowy sprzedaży, 

g. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem przetargu a także ze stanem praw-
nym i faktycznym przedmiotu przetargu i granicami działki, a nadto, że wyraża zgodę na 
wyłączenie stosowania do transakcji zakupu przedmiotu przetargu rękojmi za wady fizycz-
ne i prawne na podstawie art. 558 k.c., 

h. podpisy osób umocowanych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, 

i. numer konta bankowego dla zwrotu wadium; 

j. adres poczty elektronicznej z oświadczeniem, że oferent wyraża zgodę na powiadomienie 
go wiadomością przesłaną na ten adres o rozstrzygnięciu przetargu a także o terminie i 
miejscu aukcji opisanej w pkt 12 Regulaminu przetargu 

7. W przetargu nie mogą uczestniczyć: sędzia – komisarz, syndyk a także jego małżonek, wstęp-
ny, zstępny, rodzeństwo, osoba pozostająca z nim w stosunku przysposobienia lub małżonek 
takiej osoby, jak również osoba pozostająca z nim w faktycznym związku, prowadząca z nim 
wspólnie gospodarstwo domowe oraz oferenci, w stosunku do których wszczęto postępowanie 
upadłościowe. 

8. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 3.000.000 zł (słownie: 
trzy miliony złotych) na rachunek Przedsiębiorstwa ANGELA Andrzej Stoch w upadłości likwi-
dacyjnej, Alior Bank S.A. nr 35 2490 0005 0000 4530 2392 5278 w terminie określonym w pkt 5 
(decyduje data uznania rachunku bankowego), 

9. Otwarcie ofert nastąpi w terminie 7 dni od daty wskazanej w pkt. 5 regulaminu przetargu. 

10. Oferty nie spełniające warunków z pkt 5-8 będą odrzucane bez względu na oferowaną cenę, 
bez możliwości dalszego udziału oferenta w przetargu, 

11. Syndyk zastrzega sobie – do czasu udzielenia zezwolenia, o którym mowa w pkt `13 niniejsze-
go regulaminu - prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od przetargu lub jego unie-
ważnienia bez podania przyczyny. W przypadku odstąpienia od przetargu lub jego unieważnie-
nia wpłacone do tego czasu wadia podlegają niezwłocznemu zwrotowi. 

12. W przypadku złożenia co najmniej dwóch ważnych ofert, syndyk przeprowadzi aukcję (prze-
targ ustny) w której mogą uczestniczyć wyłącznie ci oferenci, którzy złożyli ważne oferty i są 
obecni osobiście lub przez właściwie umocowanych pełnomocników na posiedzeniu, przy czym 
aukcja odbywa się na następujących warunkach: 

a. Syndyk powiadomi pisemnie na adresy wskazane w ofertach wszystkich oferentów, któ-
rzy złożyli ważne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji, przy czym termin 
ten nie będzie krótszy niż 14 dni licząc od terminu składania ofert. Jeśli oferent wskaże 
w ofercie adres poczty elektronicznej, powiadomienie nastąpi dodatkowo na ten adres.  

b. Udział w aukcji przez pełnomocnika wymaga pełnomocnictwa szczególnego w formie 
aktu notarialnego, uprawniającego do udziału w aukcji i składania ofert wiążących dla 
reprezentowanego oferenta. W przypadku jeśli z treści pełnomocnictwa wynikałoby 
ograniczenie ceny, jaką pełnomocnik może zaoferować, deklaracje przez pełnomocnika 
ceny przewyższającej sumę wynikającą z treści pełnomocnictwa będą uważane za nie-
złożone.  
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c. cenę wywoławczą aukcji będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana w ofertach 
pisemnych spełniających formalne warunki przetargu; 

d. oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył 
ofertę korzystniejszą; 

e. aukcja odbywa się w ten sposób, że prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywo-
ławczej, a uczestnicy aukcji oferują ceny wyższe, z tym że podwyższenie ceny nie mo-
że być mniejsze niż wynosi ustalona w warunkach przetargu kwota postąpienia i może 
wynosić kwotę postąpienia lub jej wielokrotność. 

f. postąpienie ustala się na kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych); 

g. Syndyk wybiera ofertę uczestnika aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, której po 
dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył (trze-
cie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem). 

h. W przypadku gdyby w toku aukcji żaden z uczestniczących w niej oferentów nie zade-
klarował kwoty wyższej, niż najwyższa z ofert pisemnych, syndyk wybiera tę ofertę. 
Syndyk wybiera tę ofertę również wówczas, gdyby na posiedzenie nie stawił się żaden 
z oferentów, którzy złożyli ważne oferty. 

13. Wybór oferty dokonany przez syndyka ma charakter warunkowy: jego skuteczność i związanie 
syndyka przyjętą ofertą wymaga udzielenia przez Sędziego Komisarza syndykowi zezwolenia 
na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu na rzecz 
wybranego w niniejszym przetargu oferenta za ustaloną w toku przetargu i ewentualnej aukcji 
cenę; syndyk składa wniosek o udzielenie zezwolenia do Sędziego Komisarza w terminie 3 dni 
od rozstrzygnięcia przetargu lub aukcji. 

14. Oferent którego oferta została wybrana zobowiązany jest w terminie 1 (jednego) miesiąca od 
powiadomienia go o udzieleniu syndykowi przez Sędziego Komisarza zezwolenia, o którym 
mowa w pkt 13, zawrzeć umowę sprzedaży nieruchomości, po wpłaceniu - najpóźniej 1 (jeden) 
dzień przed podpisaniem umowy (decyduje data uznania rachunku bankowego) – na wskazany 
przez syndyka rachunek bankowy całej ceny nabycia pomniejszonej jedynie o wpłacone wa-
dium. 

15. Oferent, którego oferta została wybrana może uchylić się od zawarcia umowy sprzedaży i za-
żądać zwrotu wadium, gdyby do udzielenia przez Sędziego Komisarza zezwolenia, o którym 
mowa w pkt 13 niniejszego regulaminu nie doszło w terminie jednego miesiąca od złożenia 
przez syndyka wniosku o udzielenie takiego zezwolenia. 

16. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku niewywiązania się 
oferenta, którego oferta zostanie wybrana, z obowiązku wpłacenia ceny w terminie i na rachu-
nek wskazane powyżej, jak też nieprzystąpienia do umowy sprzedaży w terminie jak z pkt. 14, 

17. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej; na-
bywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także 
powstałe po ogłoszeniu upadłości, sprzedaż nieruchomości powoduje wygaśnięcie praw i rosz-
czeń osobistych ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej, podstawą wykreślenia hipoteki 
jest umowa sprzedaży nieruchomości (art. 313 puin), 

18. Wadia wpłacone przez pozostałych oferentów zostaną im zwrócone przez syndyka bez odsetek 
w terminie do 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu, a jeśli zarządzono aukcję w trybie pkt 12 ni-
niejszego regulaminu – w terminie 3 dni od rozstrzygnięcia aukcji.  

19. Koszt zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący (oferent), 
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20. Prawo wyboru notariusza, przed którym zawarta zostanie umowa sprzedaży, przysługuje syn-
dykowi, 

21. Informacji dodatkowych o przedmiocie przetargu udzielać będzie syndyk masy upadłości. Ope-
rat szacunkowy nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu jest dostępny do wglądu w Biu-
rze Syndyka (adres jak w pkt. 5). 


