Techmex SA w upadłości likwidacyjnej ul.Partyzantów 71, 43-316 Bielsko-Biała
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REGULAMIN LICYTACJI
Techmex SA w upadłości likwidacyjnej
Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 71
w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia licytacji ustnej

na sprzedaż po cenach nie niższych niż cena oszacowania należących do upadłego składników
majątkowych

I. TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie jest prowadzone w trybie licytacji ustnej i jest jawne.
II. CEL LICYTACJI
Celem postępowania jest:
1. Wyłonienie kupującego przedmiot licytacji.
2. Uzyskanie najwyższej ceny przedmiotu licytowanego.
III. ORGANIZATOR
1. Organizatorem licytacji ustnej jest Techmex SA w upadłości likwidacyjnej reprezentowany przez Syndyka
masy upadłości.
2. Organizator posiada tytuł prawny do przedmiotu licytacji.
3. Organizator powoła do przeprowadzenia licytacji zespół składający się z co najmniej 3 osób, zwany dalej
komisją licytacyjną.
IV. PRZEDMIOT LICYTACJI
Przedmiotem licytacji są niżej wymienione składniki majątkowe (cena oszacowania brutto):
1. Samochód ciężarowy, Fiat Doblo, SB75941, Cena brutto: 15200 zł
2. Samochód osobowy, Fiat Palio Weekend, SB48038, Cena brutto: 6000 zł
3. Samochód osobowy, Fiat Panda Active1.1, SB66249, Cena brutto: 9225 zł
4. Samochód osobowy, Fiat Panda Active1.1, SB75942, Cena brutto: 6000 zł
5. Samochód osobowy, Fiat Panda Active1.1, SB78134, Cena brutto: 7100 zł
6. Samochód osobowy, Fiat Punto 1.2, SB33733, Cena brutto: 6700 zł
7. Samochód osobowy, Fiat Stilo MW 1,9, SB78126, Cena brutto: 12400 zł
8. Samochód osobowy, Fiat Stilo MW 1,9, SB78129, Cena brutto: 12700 zł
9. Samochód osobowy, Fiat Stilo MW 1,9, SB78130, Cena brutto: 13400 zł

10. Samochód osobowy, Fiat Stilo MW 1,9, SB78131, Cena brutto: 14700 zł
11. Samochód osobowy, Fiat Stilo MW 1,9, SB78132, Cena brutto: 13200 zł
12. Samochód ciężarowy, Skoda Oktavia Combi, SB53797, Cena brutto: 11685 zł
13. Samochód osobowy, Skoda Oktavia II, SB59701, Cena brutto: 19803 zł
14. Samochód osobowy, Suzuki Vitara, SB2805C, Cena brutto: 3400 zł
15. Samochód osobowy, Toyota Avensis, SB0993E, Cena brutto: 30000 zł
16. Samochód osobowy, Toyota Avensis, SB76944, Cena brutto: 26600 zł
17. Samochód osobowy, Toyota Corolla, SB72922, Cena brutto: 19300 zł
18. Samochód osobowy, Toyota Corolla Verso, SB75410, Cena brutto: 28700 zł
19. Samochód osobowy, VW Phaeton, SB44333, Cena brutto: 33600 zł
Wylicytowana kwota zawierać będzie przejęcie prawa własności do przedmiotu licytacji.
Zmiana stawki VAT wynika z regulacji par. 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia ministra finansów z 22 grudnia
2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (DzU nr 246, poz.
1649), w którym nie przewidziano zwolnienia dla samochodów, w których kwotę VAT naliczonego
stanowiło jedynie 50% VAT wykazanego na fakturze, nie więcej niż 5 tysięcy zł (limit ten obowiązywał
samochodów zakupionych w okresie 1 maja 2004 do 21 sierpnia 2005 roku).
Uwaga! Pojazdy są objęte ze zwolnieniem od podatku VAT zgodnie z powyższym rozporządzeniem, za
wyjątkiem pojazdów nr 3, nr 12, nr 13.

V. OGŁOSZENIE LICYTACJI
1. Procedurę licytacyjną rozpoczyna się od ogłoszenia zamieszczonego przez Syndyka masy upadłości w
prasie ogólnopolskiej (Rzeczpospolita, w dniu 29.12.2010) i na stronie www.techmex.com.pl.
2. Szczegółowe informacje w tym regulamin licytacji znajdować się na 14 dni przed terminem licytacji
wyłącznie na stronie internetowej www.techmex.com.pl.
VI. UCZESTNICY LICYTACJI
1. W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej.
2. Oświadczenia woli w imieniu uczestnika może składać wyłącznie uczestnik lub osoba umocowana, która
przedłoży stosowne pełnomocnictwo z notarialnym poświadczonym podpisem mocodawcy.
VII . REGULAMIN, TERMIN, WADIUM, PREZENTACJA PRZEDMIOTU
1. Przed przystąpieniem do licytacji uczestnik musi zapoznać się z regulaminem licytacji.
2. Przed rozpoczęciem licytacji uczestnicy mają obowiązek złożyć na ręce komisji licytacyjnej:
a) oświadczenie (stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu), że uczestnik zapoznał się z
regulaminem licytacji, przedmiotem licytacji i, że nie wnosi do nich zastrzeżeń .

b) potwierdzenie wpłaty wadium.
3. Licytacja :
Licytacja odbędzie się w dniu 14.01.2011 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Techmex SA w upadłości
likwidacyjnej.
4. Wadium
Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie dokumentów, o których mowa w dziale VII pkt 2 oraz wpłacenie
wadium, w wysokości 10% początkowej kwoty brutto przedmiotu licytacji najpóźniej w dniu licytacji.
Wadium płatne:
a) przelewem na nr konta Pekao S.A. nr 98 1240 1170 1111 0000 2409 8180. najpóźniej w przeddzień
licytacji, badź
b) w kasie firmy najpóźniej w dniu licytacji.
Wadium będzie zaliczone na poczet płatności za przedmiot licytacji i będzie ujęte na fakturze.
Wadium ulega przepadkowi na rzecz Techmex SA w upadłości likwidacyjnej w razie uchylenia się
uczestnika, który licytację wygrał, od zapłaty za fakturę za wylicytowany przedmiot.
5. Prezentacja przedmiotu licytacji
Z przedmiotem licytowanym można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 033
8130040). W celu obejrzenia przedmiotu licytacji zapraszamy w godzinach 9.00-13.00 od dnia 03.01.2011
do siedziby spółki Techmex SA w upadłości likwidacyjnej przy ul.Partyzantów 71 w Bielsku-Białej.

VIII. PRZEBIEG LICYTACJI
1. Licytacja odbywa się ustnie.
2. Licytowana stawka stanowić będzie cenę sprzedaży przedmiotu licytacji.
3. Przewodniczący komisji licytacyjnej otwiera licytację, podając uczestnikom licytacji jej warunki,
uczestników licytacji, członków komisji.
4. Przewodniczący licytacji otwiera licytacją poprzez podanie ceny początkowej licytacji która jest ceną nie
niższą niż cena oszacowania.
5. Uczestnicy licytacji zgłaszają ustnie coraz wyższe stawki, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma
dalszego postąpienia.
6. Stawka zaoferowana przez uczestnika licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje stawkę
wyższą.
7. Wysokość postąpienia wynosi minimum 200,00 złotych.
8. Licytację wygrywa uczestnik licytacji, który zgłosił najwyższą kwotę. Przewodniczący komisji ogłasza

imię i nazwisko albo nazwę (firmę) uczestnika, który wygrał licytację.
9. Przewodniczący zamyka licytację danego przedmiotu i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę,
która licytację wygrała oraz wylicytowaną cenę.
10. Z chwilą zapłaty ceny następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu licytacji.
11. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu przybicia bądź w terminie
wyznaczonym przez przewodniczącego komisji licytacyjnej, ale nie dłuższym niż 3 dni od rozstrzygnięcia
licytacji.
12. Nabywca, który w określonym terminie nie uiści ceny nabycia traci złożone wadium oraz prawo do
kupna wynikające z przybicia.
13. Organizator w przypadku nie wyłonienia zwycięzcy pierwszej licytacji podejmie odpowiednie kroki
zmierzające do ogłoszenia kolejnej licytacji.

IX . POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Komisja przeprowadzająca licytację sporządza protokół, w którym określa:
- termin, miejsce i rodzaj licytacji oraz datę sporządzenia protokołu,
- określa przedmiot licytacji,
- wykaz uczestników licytacji,
- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę osoby która zaoferowała najwyższą kwotę,
- imiona, nazwiska i podpisy przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji.
2. Protokół z przeprowadzonej licytacji podpisuje przewodniczący i członkowie komisji licytacyjnej oraz
osoby wyłonione w licytacji jako kupujący.
3. Organizator może unieważnić licytację, jeżeli uzna, iż zostały naruszone zasady określone w niniejszym
regulaminie.
5. Protokół z przeprowadzonej licytacji stanowi podstawę do wystawienia faktury za wylicytowany
przedmiot.
6. Faktura za wylicytowany przedmiot zostanie wystawiona w dniu dokonania zapłaty ceny.
7. W przetargu nie mogą brać udziału osoby wchodzące w skład komisji licytacyjnej.
8. Licytacja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przystąpi do
licytacji i zaoferuje stawkę wywoławczą.
9. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Techmex SA w upadłości likwidacyjnej zastrzega sobie
prawo odwołania licytacji.
10. Uczestnik licytacji może działać przez pełnomocnika, któremu udzielił pełnomocnictwa z podpisem

notarialnie poświadczonym.
11. Wszelkich informacji można dowiedzieć się w siedzibie spółki Techmex SA w upadłości likwidacyjnej
przy ul.Partyzantów 71 w Bielsku-Białej i pod numerem telefonu 33 8130040.

Załącznik Nr 1. Wzór oświadczenia

Załącznik Nr 1

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z warunkami i regulaminem licytacji i nie wnoszę żadnych
zastrzeżeń.
Informuję jednocześnie, że zgodnie z wymogami dokonałem wpłaty wadium w wysokości 10 %
i przedstawiam w załączeniu dowód wpłaty.

Przedmiot/przedmioty licytacji:

…………………………………………………………..………….

Licytujący oświadcza, że stan techniczny i prawny przedmiotu licytacji jest mu znany i nie wnosi
do niego uwag..

Jednocześnie zobowiązuję się w przypadku wygrania licytacji do zapłaty za przedmiot licytacji w ciągu 3
dni.

………………………………
Podpis osoby uprawnionej

