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REGULAMIN SPRZEDAŻY SAMOCHODU OSOBOWEGO  

w trybie z wolnej ręki  

 

Syndyk masy upadłości ARS Retail Solutions sp. z o.o. sp.  k. w upadłości z siedzibą w Warszawie (02-

677) przy ul. Taśmowej 3 (zwanej dalej „Upadłym”) przedstawia następujący regulamin sprzedaży: 

 

1. Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki Renault Twingo o nr rejestracyjnym: WW 

208XA, nr VIN: VF1AHB00553606573.  

2. Określa się cenę wywoławczą na 13.600,00 zł brutto. 

3. Termin na składanie ofert określa się na dzień 12 marca 2020 r. do godz. 17.00. 

4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być złożona za pośrednictwm poczty 

elektronicznej na adres mailowy p.korol@jarosinski.com oraz mj@jarosinski.com z podaniem 

sygnatury akt XVIII GUp 1043/19.  

5. Ogłoszenie o ofercie zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie na co 

najmniej trzech portalach internetowych nie później niż na dwa tygodnie przed terminem 

otwarcia ofert. 

6. Oferta musi zawierać oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty), równą co najmniej cenie 

wywoławczej, oraz oznaczenie składającego ofertę (w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, 

PESEL, adres, telefon kontaktowy, ewentualnie adres email, a w przypadku innych podmiotów: 

nazwę, siedzibę, nr wpisu do rejestru, adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż siedziba oraz 

telefon kontaktowy i ewentualnine adres email, o ile adres do kontaktu będzie inny niż ten, z 

którego wpłynęła oferta).  

7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie oferenta, że: 

a) jest mu znana, sytuacja prawna i faktyczna sprzedawanego samochodu i nie wnosi z 

tego tytułu żadnych zastrzeżeń; 

b) wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 

Kodeksu cywilnego; 

c) zna treść opisu i oszacowania samochodu i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń; 

d) wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem 

umowy kupna-sprzedaży. 

8. O wyborze  oferty syndyk powiadomi ofetentów w drodze korespondencji mailowej w dniu  13 

marca 2020 r.  
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9. Cena nabycia powinna być wpłacona na konto masy upadłości prowadzone w Santander Bank 

Polska S.A. o numerze 68 1090 1870 0000 0001 4312 7919 z dopiskiem „Cena nabycia samochodu 

Renault Twingo białe” przed zawarciem umowy sprzedaży. 

10. Umowa sprzedaży zostanie podpisana w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia wyboru 

oferty.  

11. Przeniesienie własności przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane przez syndyka po uiszczeniu 

przez nabywcę całej oferowanej ceny. 

12. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący. 

13. Potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia 

jest niedopuszczalne. 

14. W sprawach nieuregulowanych w warunkach sprzedaży stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 

oraz PU. 

15. Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. 

16. Operat szacunkowy wartości samochodu osobowego dostępny jest w Biurze Syndyka po 

uprzednim umówieniu się pod nr tel. 728 – 885 - 536 oraz pod adresem p.korol@jarosinski.com. 

 

 


