
Syndyk masy upadłoÊci
„TM GROUP”

spółka z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià w upadłoÊci likwidacyjnej
ul. Bronikowskiego 12A, 85-426 Bydgoszcz

OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDA˚:
1. prawa wieczystego u˝ytkowania
zabudowanej nieruchomoÊci
poło˝onej w województwie kujawsko-
pomorskim w gminie Białe Błota przy
ul. Betonowej 1, na działkach nr
44/43, 44/44 i 44/61 o łàcznej
powierzchni 0,7555 ha, dla której Sàd
Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział
Ksiàg Wieczystych prowadzi ksi´g´
wieczystà KW nr BY1B/00201718/2,

2. prawa wieczystego u˝ytkowania
zabudowanej nieruchomoÊci
poło˝onej w Bydgoszczy przy
ul. Garbary 2D i 2E, na działce nr 85/5
o powierzchni 2 343m2, dla której Sàd
Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział
Ksiàg Wieczystych prowadzi ksi´g´
wieczystà KW nr BY1B/00068002/5
(nieruchomoÊç na zdj´ciu obok).

Warunki przetargu:
I. Cena wywoławcza dla nieruchomoÊci

– z pkt 1. (KW nr BY1B/00201718/2) wynosi 800 000,00 zł (osiemset tysi´cy złotych 00/100) netto,
– z pkt 2. (KW nr BY1B/00068002/5) wynosi 3 600 000,00 zł (trzy miliony szeÊçset tysi´cy złotych 00/100)
netto.

Powy˝sze ceny zostanà powi´kszone o podatek VAT naliczony według stawki 23%;
II. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a) zło˝enie pisemnej oferty w j´zyku polskim w zamkni´tej nieprzezroczystej kopercie opatrzonej napisem:
„Oferta przetargowa TM GROUP, sygn. akt XV GUp 22/14 wraz z oznaczeniem ksi´gi wieczystej lub ksiàg
wieczystych, których oferta dotyczy, oraz z dopiskiem „Nie otwieraç”, w terminie do dnia 30 listopada 2016 r.
do godz. 1400 osobiÊcie w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sàdu Rejonowego w Bydgoszczy przy
ul. Grudziàdzkiej 45, 85-130 Bydgoszcz lub za poÊrednictwem poczty – przy czym koperta zawierajàca
ofert´ powinna zostaç umieszczona w kolejnej kopercie z adresem Sàdu; w przypadku składania ofert drogà
pocztowà decyduje data wpływu przesyłki na podany wy˝ej adres,

b) wpłacenie do dnia 30 listopada 2016 r. na rachunek bankowy masy upadłoÊci w Banku BG˚ BNP Paribas SA
Oddział w Bydgoszczy: „TM GROUP” spółka z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià w upadłoÊci likwidacyjnej,
ul. Bronikowskiego 12A, 85-426 Bydgoszcz, numer 88 1600 1462 1848 9870 8000 0001, wadium
w wysokoÊci:
– 80 000,00 zł (osiemdziesiàt tysi´cy złotych 00/100) dla nieruchomoÊci z pkt 1.,
– 360 000,00 zł (trzysta szeÊçdziesiàt tysi´cy złotych 00/100) dla nieruchomoÊci z pkt 2.
przy czym decyduje data wpływu wadium na rachunek masy upadłoÊci.

III. Oferty powinny zawieraç:
1. w przypadku osób fizycznych: imi´ i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu oraz numer PESEL,
2. w przypadku innych podmiotów ni˝ osoba fizyczna: nazw´ oferenta wraz z podaniem jego siedziby, formy
organizacyjno-prawnej oraz podpisy osób upowa˝nionych do składania oÊwiadczeƒ w imieniu oferenta wraz
z dokumentem wykazujàcym umocowanie tych osób, dokładny adres, numer telefonu oraz numery NIP
i REGON,

3. oferowanà cen´ nabycia w PLN, której wysokoÊç nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ cena wywoławcza,
4. sposób zapłaty ceny z tym zastrze˝eniem, ˝e oferent zobowiàzuje si´ dokonaç zapłaty całej ceny nie póêniej
ni˝ w dniu poprzedzajàcym zawarcie umowy przenoszàcej prawo wieczystego u˝ytkowania nieruchomoÊci,

5. aktualny odpis z właÊciwego rejestru bàdê ewidencji dotyczàcy oferenta (wygenerowany nie wczeÊniej ni˝ 30
dni przed dniem zło˝enia oferty),

6. dowód potwierdzajàcy wpłat´ wadium w oryginale,
7. w przypadku podmiotu zagranicznego zezwolenie Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji na zakup
nieruchomoÊci bàdê oÊwiadczenie, ˝e zachodzà wymogi okreÊlone w art. 8 ustawy z dnia 24.03.1920 r.
o nabywaniu nieruchomoÊci przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 ze zm.),

8. oÊwiadczenie, ˝e oferent zapoznał si´ z warunkami przetargu, stanem prawnym i technicznym przedmiotu
przetargu i nie wnosi do nich zastrze˝eƒ,

9. zobowiàzanie w formie oÊwiadczenia do pokrycia wszelkich kosztów i podatków zwiàzanych ze sprzeda˝à,
10. numer rachunku bankowego oferenta, na który ma byç zwrócone wadium w przypadku nieprzyj´cia oferty;
IV. Rozpoznanie ofert nastàpi na posiedzeniu jawnym, które odb´dzie si´ w dniu 13 grudnia 2016 r. w Sàdzie

Rejonowym w Bydgoszczy XV Wydział Gospodarczy, ul. Grudziàdzka 45, sala nr 1, godzina 1200;
V. Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem s´dziego-komisarza, wyboru oferty dokonuje syndyk, a wybór ten
wymaga zatwierdzenia przez s´dziego-komisarza; pierwszeƒstwo majà oferty zło˝one na obie nieruchomoÊci;
w przypadku dwóch lub wi´cej ofert ró˝niàcych sie kwotowo o 50 000,00 zł (pi´çdziesiàt tysi´cy złotych) lub
mniej syndyk ma prawo wyłoniç zwyci´zc´ przetargu na drodze licytacji ustnej przeprowadzonej na
rozprawie z cenà minimalnà odpowiadajàcà najwy˝szej ze zbli˝onych ofert bioràcych udział w licytacji
i postàpieniem minimalnym w wysokoÊci 10 000,00 zł (dziesi´ç tysi´cy złotych);

VI. Oferent, którego oferta zostanie przyj´ta jest zobowiàzany do: 
– podpisania umowy w formie aktu notarialnego w terminie dwóch miesi´cy od dnia zatwierdzenia wyboru
oferty przez s´dziego-komisarza,
– poniesienia wszelkich kosztów zwiàzanych z zawarciem umowy sprzeda˝y;

VII. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, b´dzie zaliczone na poczet ceny nabycia,
pozostałym zaÊ oferentom zostanie zwrócone w terminie tygodnia od daty zatwierdzenia wyboru oferty na
wskazany rachunek bankowy;

VIII. Nieprzyj´cie oferty nie daje prawa do naliczania odsetek od wpłaconego wadium;
IX. Wadium przepada na rzecz masy upadłoÊci, je˝eli:
a) wybrany oferent uchyli si´ od zawarcia umowy sprzeda˝y w terminie okreÊlonym przez s´dziego-komisarza,
nie dłu˝szym ni˝ dwa miesiàce od dnia zatwierdzenia wyboru oferty,

b) oferent zamieÊcił w zło˝onej ofercie nieprawdziwe dane,
c) wybrany oferent nie uiÊci ceny najpóêniej w dniu poprzedzajàcym zawarcie umowy przenoszàcej prawa do
przedmiotu przetargu;

X. Umowa sprzeda˝y zostanie zawarta w kancelarii notarialnej wskazanej przez syndyka;
XI. Zastrzega si´ prawo syndyka do odmowy dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny;
XII. Oferty posiadajàce braki formalne zostanà pozostawione bez rozpoznania;
XIII. Z opisem przedmiotów przetargu oraz ich stanem prawnym i technicznym mo˝na zapoznaç si´ poprzez przejrzenie

operatów szacunkowych nieruchomoÊci  z dnia 16.09.2014 znajdujàcych si´ w aktach sprawy o sygn. XV GUp
22/14 w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sàdu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Grudziàdzkiej 45;
informacji na temat przetargu udziela syndyk masy upadłoÊci Adam Sikorski, tel. 601 620 293 lub tel./fax 52 379
27 59, mail: syndyk@tangram.bydgoszcz.pl.

Willa Ludwika Buchholza przy ulicy Garbary 2 w Bydgoszczy jest jednà z najbardziej
charakterystycznych nieruchomoÊci w mieÊcie.


