
REGULAMIN KONKURSU OFERT 
 
1. Celem konkursu ofert jest wyłonienie nabywcy i ustalenie warunków sprzedaży wierzytelności 
2. Do uzgodnień zaproszona zostanie osoba fizyczna lub prawna zwana dalej oferentem, która: 
- złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową w terminie wskazanym w obwieszczeniu o 

sprzedaży 
- w terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty stawi się u 

notariusza 
- wpłaciła kaucję w kwocie określoną w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty 
- przedłoży dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu sprzedaży wierzytelności 

3. Uzgodnienia rozpoczyna odczytanie oświadczenia o niżej podanej treści, do którego 
potwierdzenia przed notariuszem zobowiązany jest oferent:  

Niniejszym oświadczam, że regulamin konkursu ofert jest mi znany, nie budzi on żadnych wątpliwości, 
więc akceptuję go bez zastrzeżeń. Oświadczam, że znam stan faktyczny i prawny mienia stanowiącego 
przedmiot negocjacji i godzę się uczestniczyć w negocjacjach bez żadnych warunków lub zastrzeżeń oraz 
zrzekam się jakichkolwiek roszczeń, w tym mogących powstać w przyszłości. 

4. Oferent, który nie przedłoży wskazanych w pkt 2 dokumentów lub odmówi złożenia 
określonego w pkt 3 oświadczenia - nie może uczestniczyć w uzgodnieniach, chociażby 
spełnił wszystkie pozostałe warunki i wymagania oraz wpłaciła kaucję. Wpłaconą kaucję 
syndyk zwróci. Oferentowi, któremu odmówiono prawa uczestniczenia w uzgodnieniach nie 
przysługuje żadne zadośćuczynienie ani roszczenie o odszkodowanie lub odsetki. 

5. Wpłacona kaucja jest zwrotna, chyba że oferent przekształci ją w wadium, zabezpieczając w 
ten sposób realizację uzgodnień. Do momentu przekształcenia kaucji w wadium Strony nie są 
związane żadnymi zobowiązaniami.  

6. Uzgodnień dokonuje się z oferentem, który zaproponował najwyższą cenę oraz wpłacił 
kaucję. Celem jest ustalenie ostatecznych warunków sprzedaży i sporządzenie umowy 
przedwstępnej. W przypadku wystąpienia jednakowych ofert zaprasza się ich oferentów.   

7. Konkurs rozstrzygany jest dwuetapowo. Pierwszy etap – cena - ustalana jest na podstawie 
złożonej oferty. W przypadku jednakowych ofert przeprowadzona będzie aukcja. Drugi etap - 
pozostałe warunki – uzgadniane są w trybie rokowań.  

8. W trybie rokowań uzgadnia się: 
 termin sporządzenia umowy przedwstępnej – jeżeli nie może być sporządzona w dniu 

rokowań - nie dłuższy jednak niż jeden tydzień od dnia rokowań, chyba że Strony 
uzgodnią inny termin  

 termin zawarcia umowy przeniesienia własności nie dłuższy niż jeden miesiąc od dnia 
rokowań, chyba że Strony uzgodnią inny termin 

 termin zapłaty ceny nabycia (najpóźniej w przededniu sporządzenia umowy przeniesienia 
własności) 

9. Brak porozumienia, co do wszystkich warunków, skutkuje unieważnieniem konkursu w 
stosunku do oferenta, z którym nie doszło do konsensusu.  

10. Po przeprowadzeniu rokowań syndyk określa uzgodnione warunki i odbiera oświadczenie o 
przekształceniu kaucji w wadium. Wybrany nabywca, który odmówi przekształcenia kaucji w 
wadium, traci uzyskane prawo nabycia. 

11. Nie przekształconą w wadium kaucję syndyk niezwłocznie zwróci na rachunek bankowy, z 
którego wpłynęła, chyba że oferent zgłosi do zwrotu inny rachunek. Oferent nie ma prawa 
żądania odsetek lub jakiegokolwiek zadośćuczynienia albo odszkodowania. 

12. Po przekształceniu kaucji w wadium Strony są związane poczynionymi uzgodnieniami. 
13. Ustalony nabywca traci prawo nabycia a wniesione wadium przepada na rzecz masy 

upadłości, jeżeli: 
- nie dotrzyma wynegocjowanych warunków, nawet jeżeli nie ponosi winy 



- w uzgodnionym terminie nie zapłaci wynegocjowanej ceny albo nie przystąpi do umowy 
przeniesienia własności lub innej czynności uzgodnionej w trakcie negocjacji  

14. Zapłata wynegocjowanej ceny winna nastąpić najpóźniej na jeden dzień przed terminem 
sporządzenia umowy przeniesienia własności, pod rygorem określonym w pkt 13.  

15. Umowa nie zostanie zawarta jeżeli w uzgodnionym terminie wynegocjowana cena nie wpłynie 
na rachunek bankowy masy upadłości (w takim przypadku mają zastosowanie rygory 
określone w pkt 13)  

16. Uzyskane prawo nabycia nie może być bez pisemnej zgody syndyka przeniesione na rzecz 
osoby trzeciej. 

17. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia negocjacji bez podania przyczyn. W takim 
przypadku kaucja/wadium podlega zwrotowi. Oferentowi nie przysługuje prawo żądania 
odsetek ani jakiegokolwiek odszkodowania. 

18. Koszty negocjacji ponosi syndyk. Koszty notarialne sprzedaży, koszty wykreślenia hipotek i 
praw zastawniczych oraz występujące opłaty sądowe i publiczno-prawne obciążają 
kupującego. 


