Ogłoszenie
I. Likwidator „Waran” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w likwidacji
z/s

w

Toruniu,

przy

ul.

Ceglanej

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż

6,

KRS:
całości

0000342838,

NIP:

8792614028,

przedsiębiorstwa branży reklamowo –

meblarskiej w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu Cywilnego za cenę oszacowania wynoszącą

9 174

540,86 zł netto* (*cena wywoławcza uwzględnia pożytki cywilne z tytułu umowy najmu zawartej przez
Spółkę

z

najemcą

–

z uwzględnieniem prognozowanych przychodów zakładających wariant 3-letniego obowiązywania umowy
najmu) /słownie: dziewięć milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści złotych

86/100/.
Sprzedaż przedsiębiorstwa korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ustawy
z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług.

Przedsiębiorstwo jest prowadzone pod firmą
Waran spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w likwidacji
Siedziba 87-100 Toruń, ul. Ceglana 6,
KRS: 0000342838,
NIP: 8792614028.
OPIS PRZEDSIĘBIORSTWA
Przedsiębiorstwo Waran spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w likwidacji
jako przedsiębiorstwo branży produkcyjno-usługowej z zakresu produkcji reklam, reklam świetlnych,
mebli, oznakowania zewnętrznego i wewnętrznego, elementów metalowych ze stali żelaznych,
nierdzewnych i aluminiowych, wyposażenia sklepów, hoteli, restauracji i innych obiektów
gastronomicznych i użytku publicznego.
Sprzedaż dotyczy:
Przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 (1) k.c. - przy ul. Ceglana 6, KRS: 0000342838, NIP:
8792614028.
Składniki przedsiębiorstwa opisano szczegółowo w wykazie nr 1, który dostępny jest na stronie
internetowej:
• www.waran.pl
• www.kancelaria-cedrowski.pl w zakładce: Ogłoszenia.
II. Tryb sprzedaży: sprzedaż określona niniejszym ogłoszeniem zostanie przeprowadzona
w formie przetargowej z elementami:
• publicznego zaproszenia do składania ofert wstępnych,

• przetargu ustnego [ art. 70 (1) i (2) kc] Aukcji
• z wolnej ręki [z zachowaniem negocjacji między stronami [art. 72 kc ].
Szczegółowa procedura sprzedaży wskazana jest w Regulaminie Sprzedaży.

III.

Warunki sprzedaży: określone szczegółowym Regulaminem Sprzedaży, stanowiącym integralną część
niniejszego ogłoszenia. Regulamin wraz z formularzem ofertowym oraz wykazem składników
przedsiębiorstwa dostępny jest na stronie:
• www.waran.pl
• www.kancelaria-cedrowski.pl w zakładce: Ogłoszenia.

IV.

Wymogi
dotyczące
Oferty
należy
składać
w Biurze Likwidatora:
Kancelaria Radcy Prawnego
Jacek Cędrowski
ul. Szosa Lubicka 10/51
87-100 Toruń

ofert
do

i
dnia

22

termin
maja

składania
2019
r.

ofert:
osobiście

bądź listownie na powyższy adres, według zasad określonych Regulaminem.
Wymogi dotyczące składania ofert opisano szczegółowo w Regulaminie Sprzedaży.
V. Wadium.
Wadium: należy wpłacić na rachunek bankowy:
prowadzony w Banku Spółdzielczym w Toruniu o nr 6595 1100 0000 5380 09 2000 0010
do dnia 22 maja 2019 r. włącznie, w kwocie 460 000,00 zł, przy czym za datę wniesienia wadium
uważany będzie dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy sprzedającego.
VI. Informacje i materiały: Materiały merytoryczne dotyczące przedmiotu sprzedaży oraz wymagane
Regulaminem oświadczenia można otrzymać w Biurze Likwidatora (adres: pkt IV ).
VII. Pozostałe terminy:
Termin związania ofertą obowiązuje do czasu wyłonienia ostatecznego oferenta, nie później niż do
dnia 05 czerwca 2019 r.
Wybór oferenta nastąpi do dnia 29 maja 2019 r.
Dalsze rokowania będą prowadzone do dnia 31 maja 2019 r. w miejscu Biuro Likwidatora.
Ostateczny finalny termin wyboru oferenta oraz ustalenie finalnych warunków sprzedaży: 05 czerwca
2019 r.
VIII. Publikacja ostatecznego wyniku postępowania nastąpi w Biurze Likwidatora oraz na stronach
internetowych:
• www.waran.pl

• www.kancelaria-cedrowski.pl w zakładce: Ogłoszenia.
IX. Kontakt:
Biuro Likwidatora
ul. Szosa Lubicka 10/51
87-100 Toruń
e-mail: krpcedrowski@poczta.onet.pl;
tel. 56/621 91 61
www.kancelaria-cedrowski.pl
X. Zastrzeżenie:
1.Organizator sprzedaży zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu, a także jego
odwołanie bez podania przyczyny.
2.Uchylanie się przez Nabywcę od zawarcia umowy, skutkuje sankcjami przewidzianymi
w art. 70(4) § 2 kc.
3. Każda ze składanych ofert, bez względu na tryb postępowania winna zawierać oświadczenie
oferenta o zapoznaniu się z Regulaminem.

