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Regulamin pisemnego konkursu ofert 
na sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności  

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

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

Wyborczej w dniu 29.11.2022 r., dotyczącego sprzedaży z wolnej ręki wierzytelności 
wchodzących w skład masy upadłości Lekor sp. z o.o. w Szczecinie w upadłości (przedmiot 
konkursu ofert) za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe niż 10% ich wartość nominalnej wraz z 
należnościami ubocznymi, w tym odsetkami, przysługujące wobec wierzycieli i za kwoty 
wskazane w poniższym zestawieniu. 
1) Mosty Łódź Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi za cenę nie niższą niż 7.991,08 zł wraz z 

należnościami ubocznymi (wierzytelność przyszła z tytułu zatrzymanej kaucji).  
Wartość nominalna wierzytelności wynosi 79.910,80 złotych.  
Wierzytelności stanowi kwotę zatrzymaną jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
podwykonawczej o roboty budowlane w ramach kontraktu „Projekt i budowa drogi S6 na 
odcinku Nowogard – Płoty” tytułem gwarancji jakości i rękojmi wykonanych robót i będzie 
podlegać rozliczeniu w roku 2030 po upływie okresu gwarancji i rękojmi 

2) Jarosława Jaśkiewicza za cenę nie niższą niż 16.746,17 zł wraz z należnościami ubocznymi, w 
tym odsetkami.  
Wartość nominalna wierzytelności wynosi 167.461,68 złotych. Należność wynika z 
niezapłaconej faktury, z terminem płatności przypadającym w lipcu 2017 roku. 

3) Konrada Jutrzenki za cenę nie niższą niż 5.905,00 zł wraz z należnościami ubocznymi, w tym 
odsetkami. 
Wartość nominalna wierzytelności wynosi 59.050,00 złotych. Należność wynika z 
niezapłaconej faktury, z terminem płatności przypadającym w lipcu 2017 roku 

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

§2 
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest złożenie w terminie do dnia 14 listopada 2022 

roku dwóch kompletnych i tożsamych w treści pisemnych ofert w zamkniętych kopertach na ręce 
syndyka na adres: Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego Bartosz Raczyński, ul. Felczaka 
17/U4, 71-417 Szczecin oraz jednocześnie na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy 
Szczecin – Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin z 
dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – KONKURS OFERT – sygn. akt XII GUp 66/19”, przy czym liczy się data 
stempla pocztowego lub data wskazana na potwierdzeniu przyjęcia. 

2. Oferta musi zawierać: 
1) dokładne oznaczenie oferenta tj. imię, nazwisko i adres w przypadku osób fizycznych, a w 

przypadku przedsiębiorców nazwę firmy i siedzibę oraz imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do reprezentacji, wraz z odpisem z właściwego rejestru, a w przypadku osób 
zagranicznych adres do korespondencji na terenie Polski, 

2) w przypadku, gdy oferentem jest jednostka organizacyjna lub spółka prawa handlowego w 
ofercie należy wyraźnie wskazać status prawny oraz dołączyć dokument, z którego będzie 
wynikać uprawnienie osoby lub osób podpisanych pod ofertą do reprezentacji oferenta,  

3) proponowaną cenę za poszczególne wierzytelności, przy czym cena powinna być wyrażona 
jednoznacznie, poprzez jej określenie liczbowo oraz słownie, 

4) aktualne dane kontaktowe oferenta (telefon, adres do korespondencji, adres e-mail), 
5) czytelny podpis oferenta lub osób działających w jego imieniu, 
6) aktualne dane kontaktowe oferenta (telefon, adres do korespondencji, adres e-mail), 
7) podpisany regulamin konkursu 
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§3 
1. Oferta niespełniająca warunków regulaminu nie będzie rozpoznawana. 
2. Rozpatrywane będą tylko takie ofert, które złożone zostaną w formie pisemnej zarówno na ręce 

syndyka jak i sędziego komisarza. 
3. Otwarcie ofert nastąpi po upływie 7 dni od upływu terminu do ich składania. 
4. Porównanie ofert nastąpi w odniesieniu do każdej z wierzytelności osobno.  
5. 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.  

6. 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. 

 
§4 

1. Cena sprzedaży za poszczególne wierzytelności musi zostać uiszczona na rachunek bankowy masy 
upadłości (środki muszą być zaksięgowane na rachunku) lub gotówką 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 przez 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. 

2. Odpis regulaminu konkursu oferenci mogą otrzymać w formie pisemnej lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej – e-mail, z plikiem PDF 

 
§6 

Oświadczenia oferenta. 
1. Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu konkursu ofert 

oraz nie wnoszę zastrzeżeń z powyższego tytułu, a ponadto zrzekam się względem syndyka 
ewentualnych roszczeń za wady przedmiotu sprzedaży. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z niniejszym Regulaminem konkursu, akceptuję jego 
postanowienia i przyjmuję go jako obowiązujący na potrzeby konkursu ofert. 
 

 
 
 

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

 


