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Regulamin pisemnego konkursu ofert 
na sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności  

przysługujących METEOR Sp. z o.o. w upadłości w Szczecinie 
 

§1 
1. Niniejszy regulamin obowiązuje w ramach pisemnego konkursu ofert ogłoszonego w Gazecie 

Wyborczej w dniu 17.05.2022r., dotyczącego sprzedaży z wolnej ręki wierzytelności wchodzących 
w skład masy upadłości Meteor sp. z o.o. w Szczecinie w upadłości za najwyższe zaoferowane 
ceny, nie niższe niż 5% ich wartości nominalnej powiększonej o należności uboczne, w tym 
odsetki w wysokości ustalonej na dzień 22 lipca 2021 roku przysługujące wobec wierzycieli i za 
kwoty wskazane w poniższym zestawieniu.  

1) Green-Tec Solutions Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi,  
ul. Kaczeńcowa 27 (NIP PL9471976679) za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą 5% jej wartości 
nominalnej powiększonej o należności uboczne, w tym odsetki w wysokości ustalonej na dzień  
22 lipca 2021 roku tj. za kwotę 15,31 złotych. 
Wartość nominalna wierzytelności powiększona o należności uboczne wynosi 306,10 złotych 
(trzysta sześć złotych dziesięć groszy) i kwota ta obejmuje należność główną w wysokości 221,40 
zł oraz odsetki wyliczone na dzień 22 lipca 2021 roku w wysokości 84,70 zł.  
Należność wynika z niezapłaconych 5 faktur, z terminem płatności przypadającym w okresie od 
maja do listopada 2017 roku.  

2) PL-SPEDITION A/S Dania, Torstedalle 144, DK-8700 Horsens za najwyższą zaoferowaną cenę 
nie niższą niż 5% jej wartości nominalnej powiększonej o należności uboczne, w tym odsetki w 
wysokości ustalonej na dzień 22 lipca 2021 roku tj. za kwotę  3.150,91 złotych. 
Wartość nominalna wierzytelności powiększona o należności uboczne wynosi 63.018,21 zł 
(sześćdziesiąt trzy tysiące osiemnaście złotych dwadzieścia jeden groszy) i kwota ta obejmuje 
należność główną w wysokości 31.933,50 zł, odsetki wyliczone na dzień 22 lipca 2021 roku w 
wysokości 21.681,53 zł oraz zasądzone koszty związane z dochodzeniem należności w wysokości 
9.403,18 zł. 
Wierzytelność stwierdzona jest wyrokiem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie 
Wydział X Gospodarczy, sygn. akt X GC 761/13. 

3) Anna Korzeniewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą International Company 
of Green Energy Anna Korzeniewska, ul. Edwarda Stachury 66, Łazieniec, 87-700 Aleksandrów 
Kujawski za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 5% jej wartości nominalnej powiększonej 
o należności uboczne, w tym odsetki w wysokości ustalonej na dzień 22 lipca 2021 roku tj. za 
kwotę  296,67 złotych. 
Wartość nominalna wierzytelności powiększona o należności uboczne wynosi 5.933,43 zł (pięć 
tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złotych czterdzieści trzy groszy) i kwota ta obejmuje należność 
główną w wysokości 1.599,00 zł, odsetki wyliczone na dzień 22 lipca 2021 roku w wysokości  
879,23 zł oraz  zasądzone koszty związane z dochodzeniem należności w wysokości 1.856,20 zł. 
Wierzytelność stwierdzona jest wyrokiem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie 
Wydział X Gospodarczy, sygn. akt X GC 1694/17. 

4) TRANSPORT WARSZAWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Fosa 35/10, 02-768 Warszawa, KRS 0000467944 (dawniej: 5.AGN Group Express –Kurier, 
Internationale Spedition, Eiltransporte und Kurierdienste Innerhalb Europas spółka z o. o.) za 
najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 5% jej wartości nominalnej powiększonej o należności 
uboczne, w tym odsetki w wysokości ustalonej na dzień 22 lipca 2021 roku tj. za kwotę  116,22 
złotych. 
Wartość nominalna wierzytelności powiększona o należności uboczne wynosi 2.324,32 zł (dwa 
tysiące trzysta dwadzieścia cztery złotych trzydzieści dwa grosze) i kwota ta obejmuje należność 
główną w wysokości 1.230,00 zł, odsetki wyliczone na dzień 22 lipca 2021 roku w wysokości 
605,30 zł oraz zasądzone i poniesione koszty związane z dochodzeniem należności w wysokości 
489,02 złotych. 
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Wierzytelność stwierdzona jest nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanym 
Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie Wydział X Gospodarczy, sygn. akt X GNc 
925/17. 

5) Kamil Ciosek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FLEX BOX Kamil Ciosek, ul. 
Myśliborska 23d/4, 66-400 Gorzów Wielkopolski za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 
5% jej wartości nominalnej powiększonej o należności uboczne, w tym odsetki w wysokości 
ustalonej na dzień 22 lipca 2021 roku tj. za kwotę  141,36 złotych. 
Wartość nominalna wierzytelności powiększona o należności uboczne wynosi 2.827,17 zł (dwa 
tysiące osiemset dwadzieścia siedem złotych siedemnaście groszy) i kwota ta obejmuje należność 
główną w wysokości 2.109,24 zł oraz odsetki wyliczone na dzień 22 lipca 2021 roku w wysokości 
717,93 zł. 
Należność wynika z niezapłaconej faktur, z terminem płatności przypadającym w lutym 2018 
roku. 

6) Piotra Jarosławiecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą INKLUZ LOGISTIK Piotr 
Jarosławicki ul. Poznańska 27B, 66-200 Świebodzin, NIP 9271625136 za najwyższą zaoferowaną 
cenę nie niższą niż 5 % jej wartości nominalnej powiększonej o należności uboczne, w tym odsetki 
w wysokości ustalonej na dzień 22 lipca 2021 roku tj. za kwotę  49,75 złotych. 
Wartość nominalna wierzytelności powiększona o należności uboczne wynosi 994,97 zł 
(dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy), która to kwota 
obejmuję należność główną w wysokości 748,12 zł oraz odsetki wyliczone na dzień 22 lipca 2021 
roku w wysokości 246,85 zł. 
Należność wynika z niezapłaconej faktur, z terminem płatności przypadającym w kwietniu 2018 
roku. 

2. Dopuszcza się możliwość składania ofert oddzielnych ofert na poszczególne wierzytelności 
wskazane w ust. 1. 

§2 
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest : 

Złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach z widocznymi danymi kontaktowymi  
i z dopiskiem METEOR – KONKURS, w terminie do 03.06.2022 r. (decyduje data wpływu) na adres: 
Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego Bartosz Raczyński, ul. Felczaka 17/U4, 71-417 Szczecin 
zawierających: 
a. dane oferenta, w tym: imię, nazwisko i adres w przypadku osób fizycznych, a w przypadku 
przedsiębiorców nazwę firmy i siedzibę oraz imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentacji, 
numer telefonu kontaktowego, a w przypadku osób zagranicznych adres do korespondencji na 
terenie Polski, 
b. proponowaną cenę za poszczególne wierzytelności, 
c. czytelny podpis oferenta lub osób działających w jego imieniu.  
d. podpisany regulamin konkursu 

§3 
1. Oferta niespełniająca warunków regulaminu nie będzie rozpoznawana. 
2. Otwarcie ofert i wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi w terminie ustalonym przez syndyka. 
3. Porównanie ofert nastąpi w odniesieniu do każdej z wierzytelności osobno.  
4. Zastrzega się prawo odwołania konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie 

postępowania bez podania przyczyny. Skutki konkursu przestają wówczas wiązać, zaś oferentom 
nie przysługują w stosunku do syndyka jakiekolwiek roszczenia z tytułu zamknięcia konkursu bez 
wyboru oferty.  

5. Konkurs ofert będzie rozstrzygnięty w przypadku, gdy zostanie złożona co najmniej jedna oferta. 
W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, kryterium decydującym wyboru oferty jest 
najwyższa cena. 

6. W terminie 7 dni od dokonania wyboru oferty, o rozstrzygnięciu konkursu syndyk powiadomi 
pisemnie oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

 



 3 

§4 
1. Cena sprzedaży musi zostać uiszczona na rachunek bankowy masy upadłości najpóźniej w dniu 

zawarcia umowy sprzedaży, a przed jej podpisaniem, bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.  
2. Wszelkie koszty zawarcia umów sprzedaży oraz koszty związane z nabyciem obciążają 

kupującego.  
3. Umowy sprzedaży zawarte zostaną w terminie i miejscu wskazanym w pisemnym zawiadomieniu 

syndyka, po uprzednim dokonaniu zapłaty całej ceny. 
 

§5 
1. Dodatkowe informacje, po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem. Kontakt z syndykiem: e-mail: 

raczynski@sanacjafirmy.pl ,  tel. 515 831 864. 
1. Odpis regulaminu konkursu oferenci mogą otrzymać w formie pisemnej lub za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej – e-mail, z plikiem PDF 
 

 
 
 
…………………………………………………… 
podpis oferenta  

 


