
                                            
 
                                                  REGULAMIN SPRZEDAŻY OFERTOWEJ 
 
Przedmiotem  sprzedaży są  składniki majątkowe wchodzące w skład masy upadłości FTK Spółka z 
o.o. (sygn. akt IX GUp 13/18) w postaci: 
 

a. nieruchomość gruntowa - prawo wieczystego użytkowania działka nr 2876/1                         
o powierzchni 2,2846 ha zabudowana obiektami biurowo-socjalno-produkcyjno-
magazynowymi o łącznej powierzchni 33 497 m² dla której prowadzona jest przez Sąd 
Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr                         
ZA 1K/00057945/4 cena netto 13 700 000 zł (wadium – 1 300 000 zł.), 
 

b. nieruchomość gruntowa - prawo wieczystego użytkowania działka nr 2876/2                         
o powierzchni  1,0390 ha, zabudowana budynkiem składowo-magazynowym i 
budynkiem oczyszczalni   o powierzchni 15 666 m² dla której prowadzona jest przez Sąd 
Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr ZA 
1K/00057942/3, cena netto 6 410 000 zł , (wadium 614 000 zł.), 

 
c. nieruchomość gruntowa - prawo wieczystego użytkowania działka nr 2876/3;                         

o  powierzchni 1,9164 ha, zabudowana budynkami składowo-magazynowymi o łącznej 
powierzchni  17 782 m² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie 
IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta ZA1K/00057944/7, cena netto 
7 360 000 zł , (wadium 736 000 zł.), 
 

d. nieruchomość gruntowa - prawo wieczystego użytkowania działka nr 2876/4;                         
o  powierzchni  0,6016 ha, zabudowana budynkiem biurowo-mieszkalnym o powierzchni 
882 m² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział 
Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr ZA 1K/00004482/4 , cena netto 675 000 zł , 
(wadium 67 500 zł.), 

 
e. nieruchomość gruntowa - prawo wieczystego użytkowania działka nr 2876/5;                         

o  powierzchni 0,1377 ha, zabudowana budynkiem biurowym z portiernią i stacji 
transformatorowej o powierzchni 603,30 m² dla której prowadzona jest przez Sąd 
Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta 
ZA1K/00057943/0; cena netto 420 000 zł ,     (wadium 42 000 zł.),  
 

f. linia fermentacyjna liści tytoniowych typu Cardwell,- cena netto 5 200 000 zł ,                         
(wadium 520 000 zł. ), 

 
g. linia do produkcji krajanki tytoniowej – cena netto 1 280 000 zł , (wadium 128 000 

zł.) 
 

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

II. Oferty zakupu poszczególnych składników objętych konkursem ofert  należy kierować,  
w zapieczętowanej nieprzeźroczystej kopercie z adnotacją „Oferta zakupu   – upadłość 
sygn. akt IX GUp 13/18- NIE OTWIERAĆ” na adres: Biuro syndyka masy upadłości 
FTK sp. z.o.o.  ul. Leśna 2 23-200 Krasnystaw w terminie do dnia  31 marca 2020 r. do 
godziny 14.00 ( decyduje data oferty do biura syndyka ). Termin składania ofert, kwota 
wadium i  minimalna cena sprzedaży  zostaną podane  również w ogłoszeniu prasowym. 

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

IV. Rozpoznanie ofert nastąpi w biurze syndyka dnia 02 kwietnia 2020 r. o godzinie 10.00  
V. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, unieważnienia sprzedaży                      

w całości bez podania przyczyny. 
VI. W przypadku ofert dotyczących wymienionych składników ( linii produkcyjnych)                         

z punktu f) i g), które będą różnić się o nie więcej niż 10% wartości ceny sprzedaży 



syndyk zastrzega sobie prawo przeprowadzenia licytacji i określenia jej warunków                    
i terminu. Cenę wywoławczą licytacji będzie stanowić najwyższa cena sprzedaży,  
zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji. Postąpienie w licytacji ustala 
się na kwotę 20 000 zł ( słownie : dwadzieścia tysięcy złotych ).   

VII. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na każdy ze składników będących 
przedmiotem sprzedaży. 

VIII. 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,  
w przypadku przedsiębiorców aktualny wypis  
z właściwych rejestrów (KRS-u lub ewidencji podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą); 

b. oferowaną cenę, która nie może być niższa niż cena określona w 
ogłoszeniu o sprzedaży, 

c. potwierdzenie wpłaty wadium, 
IX. Na nabywcy ciąży obowiązek poniesienia opłat i kosztów związanych ze zakupem w tym 

podatku od towarów i usług VAT wg obowiązujących stawek. 
X. Nabywca na własny koszt w uzgodnionym terminie dokona demontażu linii 

wymienionych w punkcie f) i g) pod nadzorem pracownika masy upadłości. Cena nabycia 
musi zostać zapłacona w całości w terminie wskazanym na fakturze i przed rozpoczęciem 
prac związanych z demontażem linii, 

XI. Cena nabycia nieruchomości musi zostać zapłacona najpóźniej w dniu podpisywania 
umowy –aktu notarialnego. 

XII. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych składników majątku masy upadłości,  
można uzyskać w biurze syndyka lub telefonicznie pod numerami telefonów: 603 
485 791, 601 37 51 35 
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