
        REGULAMIN KONKURSU  OFERTOWEGO  

Przedmiotem konkursu ofertowego  jest wybór nabywcy poszczególnych 
składników  majątku przedsiębiorstwa upadłego Fruvitaland sp. z o.o. 
wymienionych w załącznikach  nr 1, 2 i 3 ogłoszenia o sprzedaży. 

I. Do składania ofert mają prawo osoby fizyczne i prawne, krajowe 
i zagraniczne. 

II. Oferty zakupu poszczególnych składników majątku upadłego należy
kierować, w zapieczętowanej nieprzeźroczystej kopercie z adnotacją
„Oferta konkursowa  – Fruvitaland sp. z o.o.  - nie otwierać” na adres:
biura syndyka ul. Rapackiego 12/4 20-150 Lublin

III. Oferentem nie może być: syndyk, sędzia – komisarz i upadły oraz ich
krewni i powinowaci.

IV. Wyboru oferty dokonuje syndyk.
V. Syndykowi zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty,

unieważnienia konkursu  w części lub całości bez podania przyczyny
VI. Oferty można składać do dnia 28 stycznia 2022 r. do godziny 14.00.

Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 01 lutego 2022 r.  godz.11.00 w biurze
syndyka.

VII. W przypadku gdy złożone zostaną identyczne oferty na ten sam składnik
majątku masy upadłości wystawiony do sprzedaży może zostać
przeprowadzona  ewentualna licytacja na następujących warunkach:
-  cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena sprzedaży,
   zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; 
- oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik licytacji   
   (licytant) złoży ofertę korzystniejszą; 
-  licytacja odbywa się w ten sposób, że prowadzący ją syndyk rozpoczyna     
 od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują kwoty wyższe,  

- dopuszcza się licytacje telefoniczną prowadzoną przez syndyka, 
- syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji, który zaoferował najwyższą 
cenę. 

VIII. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na dany składnik majątku
masy upadłości wystawiony do sprzedaży.

IX. Ważna oferta powinna zawierać następujące dane:
a. dokładne określenie oferenta wraz z adresem (imię

i nazwisko bądź nazwa firmy z adresem siedziby
i statusem prawnym), numer telefonu kontaktowego,

b. oferowaną cenę netto, która nie może być niższa niż
cena podana w załączniku,

X. Na nabywcy ciąży obowiązek poniesienia ewentualnych opłat i kosztów 
związanych ze sprzedażą. 

XI. Syndyk masy upadłości informuje, że ruchomości wymienione
w załączniku nr 3 znajdują się w posiadaniu poszczególnych członków
grupy producenckiej.

XII. Wybrany oferent wpłaca całość ceny nabycia  w całości najpóźniej w dniu
sprzedaży składnika masy upadłości.

XIII. Szczegółowe dane  składników majątkowych, będących przedmiotem
konkursu ofert oraz regulamin konkursu ofert  znajduje się do wglądu
w biurze syndyka masy upadłości ul. Rapackiego 12/4 20-150 Lublin.


