REGULAMIN PRZETARGU PISEMNNEGO OFERTOWEGO NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI WIERZYTELNOŚCI
TECHMEX S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ .
Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:
1. „Upadły” – TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej (KRS:0000041568 ) ul. Partyzantów 71 , 43-316
Bielsko-Biała , adres do doręczeń : ul. 1 Maja 2 , 43-300 Bielsko-Biała , skr. poczt. 465;
2. „Syndyk” –Syndyk Masy Upadłości Danuta Wieczorek ( nr licencji 18) ;
3. „Przedmiot sprzedaży” – wierzytelności przysługujące spółce „ TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej,
określone w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu;
4. „Cena Sprzedaży” – najwyższa możliwa do uzyskana cena sprzedaży wierzytelności przysługujących spółce
„TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej, stanowiących Przedmiot Sprzedaży, nie niższa od ceny podanej w
ogłoszeniach i Regulaminie .
5. „Nabywca Przedmiotu sprzedaży” – Oferent, którego oferta nabycia Przedmiotu sprzedaży została wybrana w
drodze przetargu lub Licytant, który uzyskał przybicie i z którym Syndyk ma zawrzeć Umowę Cesji
Wierzytelności stanowiących Przedmiot Sprzedaży;
6. „Umowa Cesji Wierzytelności” – umowa na podstawie której podmiot, którego oferta została wybrana lub
który uzyskał przybicie zawiera w formie pismem z Syndykiem w celu nabycia Przedmiotu Sprzedaży;
7.„Oferent” – osoba fizyczna, osoba prawna lub nieposiadająca osobowości prawnej jednostka organizacyjna
działająca samodzielnie lub wespół z innymi, która złoży ofertę w postępowaniu określonym niniejszym
Regulaminem;
8.„Licytant” – Oferent, który przystąpił do aukcji na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;
§ 1
Oświadczenia Syndyka Masy Upadłości:
1.Sprzedaż organizuje i przeprowadza Syndyk masy upadłości TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej z
siedzibą w Bielsku-Białej, ustanowiony w postępowaniu upadłościowym Upadłego na mocy postanowienia z dnia
14.05.2010 r. Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy sprawie o sygn. akt VI GUp 5/10 lik.
2. Syndyk poinformuje o przedmiocie i warunkach sprzedaży Przedmiotu Sprzedaży obwieszczeniami
zamieszczonymi w dziennikach ogólnokrajowych tj.
-Rzeczpospolita z dnia 07.05.2021 r.;
-Gazeta Prawna z dnia 07.05.2021 r.;
także na portalach ogłoszeniowych .
Regulamin Przetargu jest ogłoszony na stronie internetowej : www.syndyk-dw.pl i do wglądu w Biurze Syndyka
pod adresem : 43-300 Bielsko-Biała ul. Powstańców Śląskich 6 , pokój 212 (Centrum Biznesu BEFAMA).
3.Syndyk masy upadłości oświadcza, że postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2021 r. r. uzyskał zgodę Sędziego
Komisarza na sprzedaż wierzytelności stanowiących przedmiot sprzedaży – z wolnej ręki za najkorzystniejszą
cenę uzyskaną w ofercie publicznej.
Cena wywoławcza sprzedaży : 83 000,00 zł (osiemdziesiąt trzy tysięce złotych 0/00).
4.Uwzględniając zgodę, o której mowa w ust. 3, sprzedaż prowadzona jest w formie przetargu pisemnego oraz w
przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie w formie aukcji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
5.W razie gdyby w sposób wskazany w ust. 4 nie doszło do zbycia Przedmiotu sprzedaży, Syndyk może oferować
Przedmiot sprzedaży w trybie pozaprzetargowym prowadząc negocjacje z podmiotami zainteresowanymi.
§ 2
Przedmiot Sprzedaży.
1.Przedmiotem niniejszej sprzedaży są wierzytelności przysługujące Upadłemu w stosunku do trzech dłużnikówWykaz wierzytelności w załączniku do niniejszego Regulaminu. Łączna suma wierzytelności obejmuje należności
główne w kwocie 1 922 126,94 zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sto dwadzieścia sześć
złotych 94/100) oraz należności uboczne (odsetki ustawowe , koszty procesu).
2.Przedmiot Sprzedaży oferowany jest jako całość, tj. do sprzedaży są wszystkie wierzytelności łącznie.
3.Sprzedaż wierzytelności stanowiących Przedmiot Sprzedaży z wolnej ręki odbędzie się w drodze przetargu.
4.Syndyk nie gwarantuje nabywcy Przedmiotu Sprzedaży, że uzyska zaspokojenie z nabytych wierzytelności ze
strony dłużników, a ponadto oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za późniejszy brak zaspokojenia z
nabytych wierzytelności. Rękojmia sprzedaży jest wyłączona.
§ 3
Wadium
1.Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej
sprzedaży tj. 8 300,00 zł.
2.Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej w
SANTANDER Bank Polska S.A. nr rachunku: 74 1090 1740 0000 0001 3472 9560. Wadium jest złożone, jeżeli przed
upływem terminu do składania ofert, środki pieniężne znajdować się będą na wskazanym wyżej rachunku
bankowym masy upadłości
3.W przypadku wyłonienia Nabywcy Przedmiotu sprzedaży, w chwili otrzymania przez Syndyka Ceny sprzedaży
pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium, wadium wybranego Nabywcy Przedmiotu sprzedaży zalicza się na
poczet Ceny sprzedaży.
5. Oferentom niewybranym, Oferentom odrzuconym albo Licytantom, którym nie udzielono przybicia, Syndyk
zwraca wadium w terminie 2 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia przetargu, zakończenia aukcji lub
zamknięcia przetargu bez wyboru oferty, przy czym:
a) zwrot następuje w formie przelewu bankowego na podane przez Oferenta konto bankowe;
b) za czas pozostawania kwoty wadium na koncie upadłego, oferentowi nie należą się odsetki.
6. Syndyk zatrzymuje wadium, jeżeli:
a) Nabywca Przedmiotu sprzedaży nie wpłaci całej Ceny sprzedaży w terminie;
b) dwukrotnie nie stawia się w wyznaczonym terminie w kancelarii notarialnej w celu zawarcia Umowy

sprzedaży
c) w inny sposób uchyla się od zawarcia Umowy sprzedaży.
§ 4
Oferta nabycia Przedmiotu Sprzedaży
1. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:
a)dokładne oznaczenie składającego ofertę – w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, PESEL, NIP, REGON
(jeżeli posiada), adres do doręczeń, w przypadku przedsiębiorców: firmę (nazwę) siedzibę, NIP, KRS, REGON,
adres korespondencyjny; w każdym przypadku: osoby upoważnione do reprezentacji, telefon, adres e-mail;
b)oferowaną cenę zakupu w walucie polskiej wyrażoną kwotowo i słownie; nie niższą od ceny, wynikającej z
ogłoszenia i Regulaminu.
c)aktualny (nie starszy niż 1 miesiąc) odpis z KRS lub wydruk potwierdzający wpis do ewidencji podmiotów
gospodarczych (w przypadku przedsiębiorcy) lub innych rejetrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a
w przypadku osoby fizycznej – kopia aktualnego dowodu osobistego;
d)dokument umocowujący do działania w imieniu oferenta (w tym przetargu i aukcji); e.w razie ustanowienia
pełnomocnika – pełnomocnictwo w formie wymaganej do dokonania czynności, do której pełnomocnik zostaje
ustanowiony – w oryginale;
f)pisemne zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze sprzedażą oraz do
uiszczenia ceny przed zawarciem umowy sprzedaży wierzytelności;
g) wszelkie zezwolenia i zgody na nabycie Przedmiotu sprzedaży, jeżeli są wymagane prawem bądź na innej
podstawie prawnej (statut, umowa) ze względu na osobę oferenta;
h. podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu nie
będącego osobą fizyczną na ofercie oraz na wszystkich oświadczeniach;
2. Do oferty należy, pod rygorem odrzucenia, dołączyć ponadto:
a)oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami postępowania określonymi w niniejszym Regulaminie, a
także, że spełnia jego warunki i przyjmuje warunki postępowania określone w niniejszym Regulaminie bez
żadnych zastrzeżeń;
b)oświadczenie oferenta, że zapoznał się z Przedmiotem Sprzedaży, znany jest mu jego stan faktyczny i
prawny, że przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie dochodził w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu
w stosunku do Syndyka Masy Upadłości Upadłego ani Upadłego; że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady
Przedmiotu sprzedaży, na zasadzie art. 558 § 1 k.c.
c)oświadczenie, że oferent nie należy do kręgu osób wymienionych w ust. 3 pkt a poniżej;
d)dowód wpłaty wadium.
e) wskazanie numer rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium – w sytuacjach, o których mowa w
§ 3 pkt 5.
f) W przypadku nabycia wierzytelności do majątku wspólnego, warunkiem jest złożenie oferty przez oboje
małżonków albo przez jednego małżonka wraz z pisemną zgodą drugiego małżonka do uczestnictwa w przetargu i
ewentualnej licytacji oraz nabycia wierzytelności. Oferent pozostający w związku małżeńskim, który zamierza
nabyć Przedmiot sprzedaży do majątku osobistego dołącza do oferty oświadczenie o nabywaniu wierzytelności
do majątku osobistego.
3. Nie będą brane pod uwagę przy dokonywaniu wyboru (odrzucane) oferty :
a) złożone przez syndyka, upadłego, ich małżonków ,dzieci, rodziców i rodzeństwo ;
b) nie spełniające któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisami prawa,
niekompletne, w tym nie zawierające oświadczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej;
c) nieczytelne albo z zastrzeżeniami.
4. Oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi niniejszym Regulaminem załącznikami muszą być sporządzone w języku
polskim i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
§ 5 Termin i miejsce składania ofert.
1.Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2021 r. przesyłając listem poleconym
na adres Syndyk TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej ul. 1 Maja 2 , 43-300 Bielsko-Biała ,skr. poczt. 465
z dopiskiem „WIERZYTELNOŚCI”(o dacie zachowania terminu decyduje data wpływu). Oferta wraz z wymaganymi
dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający odczytanie jej
zawartości przed otwarciem koperty .
2.Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 2 czerwca 2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Syndyka pod
adresem 43-300 Bielsko-Biała ul. Powstańców Śląskich w pokoju 212 ( Centrum Biznesu BEFAMA) .
§ 6
Przetarg
1. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
2. Przetarg dochodzi do skutku, jeżeli została złożona przynajmniej jedna ważna oferta.
3. Wyboru oferty dokonuje Syndyk zgodnie z kolejnymi postanowieniami regulaminu.
4. W przetargu mogą uczestniczyć oferenci osobiście bądź przez pełnomocników, legitymujących się
pełnomocnictwem podpisanym przez oferenta, zgodnie z zasadami reprezentacji.
§ 7
1. Część jawną przetargu przeprowadza się w obecności oferentów lub ich pełnomocników (zgodnie z § 6 ust.
4), jeżeli się zgłoszą.
2. Oferenci bądź ich pełnomocnicy są zobowiązani okazać Syndykowi na wezwanie dowody tożsamości oraz

dokumenty uprawniające do reprezentowania oferenta, w tym stosowne pełnomocnictwa.
3. Nieobecność oferenta lub jego pełnomocnika nie wstrzymuje przetargu i nie unieważnia jego oferty.
4. W części jawnej syndyk:
a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu, ustala liczbę zgłoszonych ofert oraz kolejność ich
zgłoszenia według daty wpływu,
b) sporządza listę obecności oferentrów lub przedstawicieli oferentów,
c) sprawdza, czy oferenci prawidłowo wpłacili wadium oraz we właściwym terminie złożyli oferty;
d) oświadcza, że zastrzega sobie prawo wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia w
całości lub części w każdym momencie bez podania przyczyny;
e) podaje przewidywany termin ogłoszenia wyników przetargu, jeżeli powstaną nieprzewidziane przeszkody w
rozstrzygnięciu przetargu ;
4. Po zakończeniu części jawnej, syndyk przystępuje do części niejawnej.
§ 8
1. W niejawnej części przetargu syndyk:
a)dokonuje formalnej analizy ofert;
b)ustala, które z ofert uznaje za ważne i dlaczego, a które odrzuca i dlaczego;
c)dokonuje szczegółowej analizy ofert według warunków określonych w obwieszczeniu o przetargu, jak również
w postanowieniach niniejszego Regulaminu oraz prawa;
d)dokonuje wyboru ofert albo ustala, że żadna z ofert nie zostaje przyjęta.
e) ustala, wśród ważnych ofert, czy wpłynęły oferty równorzędne i które z nich są najwyższe.
2.Podstawowym kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa zaoferowana cena, równa co najmniej cenie
wywoławczej lub wyższa od niej.
3.W razie gdyby wpłynęły oferty równorzędne (najwyższe), Syndyk przeprowadza aukcję, jeśli co najmniej
jeden oferent stawi się w Biurze Syndyka na otwarciu ofert i wyrazi zgodę na przystąpienie do aukcji albo
dokonuje swobodnego wyboru oferty.
4. Za oferty równorzędne uważa się oferty zawierającą taką samą najwyższą cenę.
5. W razie przeprowadzenia aukcji, w której nie nastąpiło żadne postąpienie, Syndyk ma możliwość swobodnego
wyboru oferty spośród nich.
§ 9
Aukcja
1.Uczestnikami aukcji są Licytanci, którzy uprzednio złożyli oferty równorzędne.
2.Aukcje przeprowadza się w dniu otwarcia ofert, po części niejawnej przetargu.
3.Stawienie się tylko jednego Licytanta nie wyklucza możliwości przeprowadzenia aukcji.
4. Aukcja ma formę ustną i rozpoczyna się od wywołania najwyższej ceny zaproponowanej przez oferentów w
równorzędnych ofertach pisemnych.
5.Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 000 zł.
6.Zaoferowana cena przestaje wiązać Licytanta, gdy inny Licytant zaoferuje cenę wyższą.
7.Po ustaniu postąpień Syndyk, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka licytację i udziela
przybicia Licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.
§ 10
1.Z przebiegu przetargu i ewentualnej aukcji Syndyk sporządza i podpisuje w dwóch egzemplarzach protokół,
dokumentujący podstawowe czynności związane z przebiegiem, w tym:
a)opis przedmiotu przetargu i aukcji;
b)imiona i nazwiska lub nazwy uczestników przetargu i aukcji;
c)proponowane ceny;
d)informacje o spełnieniu przez Oferentów warunków przetargu;
e)uzasadnienie odrzucenia oferty;
f) wskazanie wybranego Oferenta wraz z uzasadnieniem wyboru – w razie rozstrzygnięcia w drodze przetargu;
g)wskazanie Licytanta któremu udzielono przybicia – w razie rozstrzygnięcia w drodze aukcji;
h)zamknięcie przetargu bez dokonania wyboru oferty.
2. Protokół składany jest niezwłocznie do akt postępowania upadłościowego.
§ 11
Ogłoszenie rozstrzygnięcia.
1.Ogłoszenie wyniku przetargu albo aukcji nastąpi niezwłocznie po ich zakończeniu, . Oferenci, którzy nie
stawili się na otwarciu ofert, o wyniku przetargu albo aukcji oraz zamknięciu przetargu bez dokonania
wyboru ofert, zostaną powiadomieni pisemnie na adresy wskazane w ofertach.
2.Oferent, którego oferta została wybrana, a który nie stawił się na otwarciu ofert, zostanie powiadomiony
odrębnym pismem o wyborze oferty oraz o terminie i warunkach zawarcia Umowy sprzedaży.
§ 12
Umowa z Nabywcą
1.Syndyk zawiera umowę z Nabywcą w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, w terminie nie
dłuższym aniżeli 25 dni od daty wyboru Nabywcy. Na wniosek drugiej strony, Syndyk może wydłużyć termin
zawarcia Umowy sprzedaży o kolejne 15 dni.
2.Niezależnie od ust. 1, termin zawarcia Umowy sprzedaży zostanie przedłużony, jeśli Syndyk napotka
trudności z pozyskaniem dokumentów i zaświadczeń wymaganych do zawarcia Umowy sprzedaży.
3.Wydanie dokumentów związanych z wierzytelnościami nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży
poprzedzonej zapłatą całej Ceny sprzedaży.
4. Moment przejścia wierzytelności na Nabywcę określa zawarta umowa oraz obowiązujące przepisy prawa.
§ 14

Uchylanie się od zawarcia umowy.
1.Jeżeli Nabywca uchyla się od zawarcia umowy, w szczególności zachodzą przesłanki z § 3 Regulaminu,
Syndyk może odstąpić od zawarcia Umowy sprzedaży. Nabywca może zostać wykluczony ze sprzedaży w przypadku
ogłoszenia kolejnego przetargu lub prowadzenia sprzedaży w innej formie wybranej przez Syndyka, na ten sam
lub inny przedmiot, w tym lub innych postępowaniach. Oferta złożona przez takiego Oferenta podlega
odrzuceniu. Niezależnie od tego Syndyka zatrzymuje wadium.
2. W przypadku nie zawarcia umowy z Nabywcą, Syndyk może:
a) dokonać wyboru dalszej najbardziej korzystnej oferty spośród już złożonych, o ile jej Oferent, który
złożył ofertę albo Licytant, który postąpił, wyrazi na to zgodę na piśmie
albo
b) ogłosić nowy pisemny przetarg .
§ 15
Informacje dodatkowe.
1.Koszty sporządzenia Umowy sprzedaży, w tym podatki, opłaty notarialne i inne ponosi Nabywca przedmiotu
sprzedaży.
2.Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszego postępowania bez podania przyczyn oraz do
zmiany warunków tego postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn. Ponadto zastrzega sobie prawo
unieważnienia przetargu lub aukcji oraz zmiany Regulaminu sprzedaży bez podania przyczyn.
3.Rękojmia za wady przedmiotu sprzedaży jest wyłączona.
4.Nabywcy nie przysługuje prawo potrącenia swoich wierzytelności z wierzytelnościami masy upadłości lub
Upadłego.
5.Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać
w Biurze Syndyka Bielsko-Biała ul.
Powstańców 6 ,pokój 212 C Centrum Biznesu BEFAMA) , kontakt pod nr telefonu 604 812 414; adresem e-mail:
syndyk.dw@gmail.com ;
6.W sprawach nieobjętych niniejszy Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w
szczególności ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz Kodeksu Cywilnego, a w szczególności
przepisu art. 66–71 k.c.
§ 16
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Syndyk informuje, że:
1.Administratorem danych osobowych Oferentów (dane osobowe) jest: Syndyk masy upadłości TECHMEX S.A, w
upadłości likwidacyjnej, kontakt: tel. 604 812 414 , e-mail: syndyk.dw@gmail.com
. Dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym w opisanym w niniejszym
Regulaminie postępowaniem.
2.Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o przepisy prawa upadłościowego;
3.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia;
4.Podanie danych osobowych dotyczących bezpośrednio Oferenta jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie jest
możliwe wzięcie udziału przez Oferenta w postępowaniu;
5.W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;
6.Oferent posiada: −na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących; −na
podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania jego danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień Umowy Sprzedaży
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. −na podstawie art.18 RODO prawo
żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO, z tym zastrzeżeniem, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego. − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy Oferent uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
7.Oferentowi nie przysługuje: −w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych; −prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Danuta Wieczorek ( nr licencji 18)
Syndyk TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej

WYKAZ WIERZYTELNOŚCI OFEROWANYCH DO SPRZEDAŻY

Wyszczególnienie

Należność główna
w zł

Odsetki pozostałe do zapłaty,
liczone:

Koszty procesu w zł

DŁUŻNIK I
1.

426 725,41 od dnia 13.04.2017 do dnia zapłaty

12 926,54

2.

52 731,40 od dnia 24.09.2008 do dnia zapłaty

16 217,00

3.

100 000,00 od dnia 27.03.2009 do dnia zapłaty

19 917,00

razem:

579 456,81

49 060,54

DŁUŻNIK II

od kwoty 360 000,00 zł od dnia
07.11.2009 r. do dnia zapłaty
od kwoty 5 530,95 zł od dnia
365 530,95 26.11.2011 r. do dnia zapłaty

50 166,00

DŁUŻNIK III

977 139,28 od dnia 07.12.2013 do dnia zapłaty

OGÓŁEM

1 922 127,04

99 226,54

