
REGULAMIN SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI 

mienia w postaci aktywów ruchomych wchodzących w skład masy upadłości 

Sławomira Berga jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej 

 

§1 

1. Niniejszy Regulamin dotyczy sprzedaży aktywów ruchomych w postaci mebli wchodzących w 

skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Sławomira Berga prowadzonym w Sądzie 

Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i 

restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt VIII GUp 162/22. Ruchomości znajdują się pod adresem 

we Wrocławiu przy ulicy Czerwonych Maków 9A. 

2. Przedmiotem sprzedaży są następujące ruchomości zwane dalej „Przedmiotami sprzedaży”:  

a. kredens z litego drewna z rzeźbionymi elementami oraz szklaną zabudową o wartości 

rynkowej wynoszącej 2000 zł (dwa tysiące złotych). Kredens przedstawiony został na 

zdjęciach nr 1, 2 oraz 3, stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu; 

b. lakierowany stolik kawowy okrągły na nóżce ze zdobieniami o wartości rynkowej wynoszącej 

350 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych). Stolik przedstawiony został na zdjęciu nr 4 stanowiącym 

załącznik do niniejszego regulaminu;  

c. fotel drewniany z obiciem o wartości rynkowej wynoszącej 500 zł (pięćset złotych). Fotel 

przedstawiony został na nr 4 stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu;  

d. drewniana rzeźbiona toaletka o wartości rynkowej wynoszącej 900 zł (dziewięćset złotych). 

Toaletka przedstawiona została na zdjęciu nr 5 stanowiącym załącznik do niniejszego 

regulaminu; 

e. drewniany stelaż łózka z dwiema drewnianymi szafkami nocnymi o wartości rynkowej 

wynoszącej 1000 zł (tysiąc złotych). Stelaż przedstawiony został na zdjęciach nr 6, 7 oraz 8, 

stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu;  

f. drewniana duża szafa z lustrem o wartości rynkowej wynoszącej 800 zł (osiemset złotych). 

Szafa przedstawiona została na zdjęciach nr: 9 i 10, stanowiących załącznik do niniejszego 

regulaminu; 

g. drewniany rozkładany stół o wartości rynkowej wynoszącej 450 zł (czterysta pięćdziesiąt 

złotych). Stół przedstawiony został na zdjęciach nr: 11i 12, stanowiących załącznik do 

niniejszego regulaminu;  

h. drewniany komin ozdobny o wartości rynkowej wynoszącej 350 zł (trzysta pięćdziesiąt 

złotych). Komin przedstawiony został na zdjęciach nr 13 i 14, stanowiących załącznik do 

niniejszego regulaminu;  

i. drewniana obudowa do zegara o wartości rynkowej wynoszącej 250 zł (dwieście pięćdziesiąt 

złotych). Obudowa przedstawiona została na zdjęciach nr: 15 i 16, stanowiących załącznik do 

niniejszego regulaminu; 



j. kredens z litego drewna z podwójną szklaną zabudową o wartości wynoszącej 2400 zł (dwa 

tysiące czterysta złotych). Kredens przedstawiony został na zdjęciach nr: 17, 18, 19, 20 oraz 

21, stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu; 

k. skórzany zestaw składający się z sofy oraz dwóch foteli w rudej barwie na drewnianym stelażu 

oraz ława drewniana o wartości rynkowej wynoszącej 4500 zł (cztery tysiące pięćset złotych). 

Zestaw przedstawiony został na zdjęciach nr 22 i 23, stanowiących załącznik do niniejszego 

regulaminu. 

3. Każda z ruchomości objętych niniejszym Regulaminem jest sprzedawana odrębnie.  Wymagane jest 

zatem złożenie przez oferenta odrębnej oferty na zakup wybranej ruchomości, przy czym 

dopuszczalne jest złożenie przez tego samego oferenta więcej niż jednej oferty na zakup więcej niż 

jednej ruchomości; 

4. Aktywa ruchome podlegające sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem zbywane są na 

podstawie umowy sprzedaży zawieranej przez syndyka masy upadłości z oferentami, których 

oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze. 

5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności między treścią niniejszego Regulaminu a 

treścią ogłoszeń internetowych (bądź treścią przekazywanych potencjalnym oferentom w innej 

formie), za obowiązujące uznaje się postanowienia niniejszego Regulaminu.  

6. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotów sprzedaży; 

7. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania oferty sprzedaży bądź jego zamknięcia bez wybierania 

którejkolwiek z ofert, w każdym czasie bez podania przyczyny;  

8. Sprzedaż, której warunki opisuje przedmiotowy Regulamin, służy wyłonieniu oferenta, który złoży 

najkorzystniejszą (najwyższą) ofertę nabycia danego Przedmiotu sprzedaży w celu sprzedaży mu 

go w trybie z wolnej ręki w oparciu o art. 206 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. (tj. Dz.U. z 2022 

r. poz. 1520 z późn.)), zwaną dalej PrUp. 

9. Organizatorem niniejszej sprzedaży z wolnej ręki jest syndyk masy upadłości Sławomira Berga 

jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 

10. Syndyk obwieszcza o sprzedaży: 

a. w dzienniku lokalnym; 

b. na stronie internetowej www.syndyk-switalski.pl; 

c. w innych witrynach internetowych przeznaczonych do umieszczenia na nich ogłoszeń o 

sprzedaży. 

11. Wszelkie informacje dotyczące objętych niniejszym Regulaminem ruchomości oraz konkursu ofert 

uzyskać można osobiście w kancelarii syndyka we Wrocławiu przy ul. P. Włodkowica 10 lok. 3, 50-

072 Wrocław w dni powszednie w godz. od 10:00 do 15:00 (po wcześniejszym umówieniu terminu 

wizyty) lub drogą poczty elektronicznej – pod adresem: kancelaria@syndyk-switalski.pl. 

 

 

 

http://www.syndyk-switalski.pl/
mailto:kancelaria@syndyk-switalski.pl


§2 

1. Oferty należy składać w formie pisemnej, w terminie do dnia 14 października 2022 do godz. 

12:00 włącznie (decydująca jest data wpływu), w zamkniętych kopertach, oznaczonych w 

wyraźny sposób napisem „OFERTA – ruchomości Sławomir Berg, sygn. akt VIII GUp 162/22”: 

- listownie (zalecane jest wysłanie skierowanej do syndyka korespondencji przesyłką poleconą 

celem jednoznacznego i niebudzącego wątpliwości określenia daty doręczenia) na adres: 

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Mikołaja Świtalskiego, ul. P. Włodkowica 10/3, 50-

072 Wrocław, lub 

- osobiście – w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Mikołaja Świtalskiego, ul. P. 

Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław (w dni powszednie w godzinach od 10:00 do 15:00). 

2. Oferta winna spełniać wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie, a w 

szczególności powinna być podpisana przez oferenta lub jego pełnomocnika oraz winna 

zawierać: 

-  datę sporządzenia oferty; 

-  imię i nazwisko oferenta (nazwę firmy), adres (siedzibę); 

-  numer kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej; 

-  precyzyjne określenie przedmiotu oferty poprzez wskazanie ruchomości, której nabycia ona 

dotyczy, 

-  oferowaną cenę zakupu z podaniem terminu zapłaty ceny, nie późniejszego jednak niż 31 

października 2022 r., przy czym oferowana cena nie może być niższa, niż cena wywoławcza ; 

-  oświadczenie referenta, że zapoznał się z regulaminem sprzedaży z wolnej ręki; 

- oświadczenie referenta, że zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym Przedmiotu 

sprzedaży oraz że nie zgłasza uwag w tym zakresie. 

3.     Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

4.     Oferta zostanie uznana za nieważną w przypadku, gdy: 

a) będzie złożona po wyznaczonym w ust. 1 terminie oraz/lub; 

b) nie będzie zawierała elementów wskazanych w ust. 2. 

5. Poprzez fakt złożenia oferty uczestnicy konkursu potwierdzają, że dokonali pełnej weryfikacji 

stanu faktycznego i prawnego przedmiotu sprzedaży. Jakiekolwiek stwierdzone rozbieżności 

nie mogą stanowić podstawy wycofania lub anulowania ofert po terminie określonym w ust. 1. 

6. Oferta niespełniająca wymogów, o których mowa w Regulaminie, a także złożona po terminie, 

podlega odrzuceniu. 

7. Złożone oferty nie będą zwracane uczestnikom konkursu. Oferentom nie przysługuje w 

żadnym przypadku prawo domagania się zwrotu kosztów poniesionych w związku z 

przygotowaniem oferty i udziałem w konkursie.  

8. W sprzedaży z wolnej ręki jako oferenci nie mogą uczestniczyć: 

a) syndyk; 

b) sędzia-komisarz; 

c) upadły; 

d) podmioty, wobec których w dacie złożenia oferty toczy się postępowanie upadłościowe. 

Mikołaj Świtalski
Sposób jest jeden- zapłata na konto bankowe. 



 

§3 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 października 2022 r.o godz. 12:15 w kancelarii syndyka ul. P. 

Włodkowica 10 lok. 3, 50-072 Wrocław, zaś ich rozpoznanie odbędzie się zgodnie z warunkami 

określonymi w niniejszym Regulaminie.  

2. Rozpoznania ofert dokonuje syndyk.  

3. Z ofert, które spełniają wymogi formalne, syndyk wybierze oferty, które wskazują najwyższą cenę 

nabycia danych ruchomości. Syndyk przy wyborze oferty kieruje się zaoferowaną ceną jako 

wyłącznym kryterium. 

4. Syndyk odrzuca oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, a także oferty złożone po 

terminie.  

5.  Syndyk ma prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podawania przyczyny i zakończenia pisemnej 

sprzedaży ofert.  

 

    §4 

1. Sprzedaż z wolnej ręki składać się będzie z części jawnej i niejawnej. 

2. Część jawna sprzedaży z wolnej ręki odbywać się będzie w dniu 14 października 2022 r. o godz. 12:15 

w kancelarii syndyka we Wrocławiu, ul. P. Włodkowica 10/3. 50-072 Wrocław. Syndyk dokona 

otwarcia ofert, odczyta dane oferenta oraz wysokość zaoferowanej ceny zakupu przedmiotu sprzedaży. 

W części jawnej udział brać mogą również oferenci.  

3. W części niejawnej sprzedaży z wolnej ręki syndyk podejmuje następujące działania: 

a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia o sprzedaży z wolnej ręki oraz sporządza wykaz ofert 

wraz z kolejnością ich zgłoszenia według daty ich wpływu, 

b) analizuje oferty pod względem zgodności z warunkami sprzedaży z wolnej ręki i wzywa do ich 

uzupełnienia w przypadku, o którym mowa w §6 ust. 5 niniejszego Regulaminu,  

c) ustala za nieważne oferty, które złożone zostały z naruszeniem warunków sprzedaży z wolnej 

ręki,  

d) ustala wykaz ofert przyjętych do rozpatrzenia, 

e) dokonuje szczegółowej analizy oferty według warunków określonych w ogłoszeniu o 

sprzedaży z wolnej ręki, jak również w postanowieniach niniejszego Regulaminu, 

f) dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty bądź decyduje o zamknięciu postępowania w 

przedmiocie sprzedaży z wolnej ręki bez wybrania którejkolwiek z ofert.  

 

§5 

1. Syndyk wyznacza nabywcy każdej z Ruchomości, termin, miejsce i czas zawarcia umowy sprzedaży. 

2. Zapłata ceny nastąpi w drodze przelewu bankowego na rachunek bankowy prowadzony przez 

syndyka dla masy upadłości (subkonto) o numerze 53 1090 2398 0000 0001 5049 7426.  

3. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży Ruchomości ponosi jego nabywca.  



4. Nabywca, który w terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z wyboru jego oferty. 

Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotów 

sprzedaży.  

5. Nabywca ponosi wszelkie koszty, podatki opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży. 

6. Nabywca jest zobowiązany w celu sporządzenia i zawarcia umowy sprzedaży, do dostarczenia 

wszelkich żądanych przez Syndyka dokumentów we wskazanym przez Syndyka terminie. 

7. Odbiór zakupionych Ruchomości wraz z kosztami i ryzykiem ponosi oferent. Odbiór można 

zrealizować pod adresem we Wrocławiu przy ulicy Czerwonych Maków 9A.  

 

§6 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Syndyk masy upadłości 

Sławomira Berga jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, z którym można 

się kontaktować przez adres e-mail: kancelaria@syndyk-switalski.pl. 

2. Dane osobowe gromadzone w trakcie konkursu ofert przetwarzane będą wyłącznie w celu 

realizacji postanowień niniejszego Regulaminu a ich podanie jest niezbędne do zawarcia Umowy 

sprzedaży wierzytelności. Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

3. Odbiorcami danych osobowych uczestników konkursu ofert będą wyłącznie podmioty uprawnione 

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

4. Dane osobowe uczestników konkursu ofert przechowywane będą w Kancelarii Doradcy 

Restrukturyzacyjnego Mikołaja Świtalskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. P. Włodkowica 10/3, 

 50-072 Wrocław, przez okres nie krótszy niż 5 lat z zastrzeżeniem możliwości przekazania 

dokumentów do archiwum. 

5. Każdy uczestnik konkursu ofert posiada prawo do: 

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia 

danych, na zasadach określonych w RODO, 

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są 

niezgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,  

c) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych 

osobowych na podstawie wyrażonej zgody,  

6. Dane osobowe uczestników konkursu ofert nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

 

§7 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z datą 12 września 2022 r.  

 

W załączeniu: 

-  formularz ofertowy 



- fotografie 1-23 przedstawiające poszczególne Przedmioty sprzedaży 


