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Regulamin przetargu 

na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa 

wchodzącego w skład masy upadłości 

Grupy Producentów Rolnych Michel Pasze sp. z o.o. w upadłości  

z siedzibą w Śmiglu  

 

1. Określenie przedmiotu przetargu: 

Przedmiotem przetargu jest zorganizowana część przedsiębiorstwa Grupy Producentów 

Rolnych Michel Pasze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w 

Śmiglu, w skład której wchodzi: 

 własność nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO1K/00054880/4, 

 ruchomości wymienione w ekspertyzie z dnia 28 sierpnia 2018 r. sporządzonej przez 

mgr inż. Michała Majchrzyckiego, 

 wartości niematerialne i prawne wymienione w ekspertyzie z dnia 28 sierpnia 2018 r. 

sporządzonej przez mgr inż. Michała Majchrzyckiego, 

 zapasy magazynowe, 

 ruchomości wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa nieujęte w 

ekspertyzie z dnia 28 sierpnia 2018 r. – załącznik nr 1.  

Ze sprzedaży wyłączone są: środki pieniężne (w kasie i na rachunkach bankowych), 

wierzytelności, rozliczenia międzyokresowe, papiery wartościowe i inne należności (zarówno 

upadłego jak i masy upadłości). 

 

2. Wymogi formalne oferty: 

- dokładne oznaczenie nazwy/ imienia i nazwiska, siedziby/ miejsca zamieszkania oraz statusu 

prawnego oferenta; 

- w przypadku przedsiębiorców – wypis z właściwych rejestrów; 

- proponowana cena zakupu przy czym cena nie może być niższa niż 20.599.015,00 zł 

(dwadzieścia milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy piętnaście złotych) netto 

powiększona o wartość zapasów magazynowych, ustaloną według wartości księgowej na 

podstawie inwentury sporządzonej najpóźniej na 7 dni przed terminem zawarcia umowy 

sprzedaży; 

- zobowiązanie do zakupu zapasów magazynowych wycenionych przez syndyka według 

wartości księgowej na postawie inwentury sporządzanej najpóźniej na 7 dni przed zawarciem 
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umowy  sprzedaży;  

- proponowany termin i sposób zapłaty (przeniesienie prawa własności nastąpi po zapłacie całej 

ceny zakupu);  

- potwierdzenie dokonania wpłaty wadium; 

- dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona 

do jego reprezentacji; 

- oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem w języku polskim; 

- oferta powinna zawierać numer telefonu kontaktowego, a także numer rachunku bankowego, 

na który należy zwrócić wadium w przypadku nieprzyjęcia danej oferty; 

- każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację; 

- wszystkie strony oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości 

dekompletacji zawartości oferty; 

- każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę; 

- poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane 

przez osobę/osoby podpisujące ofertę. 

 

3. Wadium: 

- oferent jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10% ceny minimalnej zaokrąglone w 

górę do pełnych tysięcy złotych, tj. kwotę 2.060.000,00 zł (dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy 

złotych), pod rygorem niedopuszczenia do przetargu;  

- wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości w BGŻ BNP Paribas S.A. nr 

10 2030 0045 1110 0000 0258 4490 do dnia 23 listopada 2018 r. do godz. 12:00;  

- wadium wpłacone przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, 

pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone przez syndyka w terminie 7 dni od daty 

rozpatrzenia ofert, bez oprocentowania;  

- wadium przepadnie na rzecz sprzedającego, jeżeli: 

a) oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży na 

warunkach, w terminie (nie dłuższym niż 30 dni od dnia wyboru oferty) i miejscu 

wskazanym przez sprzedającego, przy czym strony mogą zgodnie przedłużyć ten okres; 

b) zawarcie umowy sprzedaży stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

oferenta. 
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4. Termin związania ofertą:  

- złożona w toku przetargu oferta przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo, gdy 

przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

 

5. Termin i miejsce składania ofert: 

- ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie lub opakowaniu w biurze syndyka Grupy 

Producentów Rolnych Michel Pasze sp. z o.o. w upadłości  w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 

5/9, 60-833 Poznań, w terminie do dnia 23 listopada 2018 r. do godz. 12:00 (liczy się data 

i godzina wpływu oferty do biura syndyka); 

- koperta lub opakowanie powinno być opisane w sposób następujący lub zbliżony:  

Oferta kupna zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy Producentów Rolnych Michel 

Pasze sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Śmiglu; 

- oferty wysłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną: 

Biuro syndyka, ul. Mickiewicza 5/9 , 60-833 Poznań. Ofertę wysłaną pocztą uznaje się za 

złożoną w terminie jeżeli wpłynie do biura syndyka do dnia  23 listopada 2018 r. do godz. 

12:00; 

- oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez rozpoznania. 

 

6. Otwarcie ofert: 

- otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 listopada 2018 r.  w biurze syndyka (ul. Mickiewicza 5/9, 60-

833  Poznań); 

- otwarcie ofert jest jawne, przy czym przez otwarcie ofert rozumie się jedynie weryfikację czy 

oferty wpłynęły w terminie i czy znajdują się w nienaruszonych kopertach; oferty nie będą 

odczytywane w żadnym zakresie.  

 

7. Negocjacje: 

- w dniu otwarcia ofert syndyk może złożyć zaproszenie do negocjacji wybranym oferentom 

osobiście, faksem, mailem lub w drodze rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z oferentem 

pod podanym w ofercie numerem telefonu; 

- protokół z przeprowadzonych negocjacji podpisany przez uprawnionego przedstawiciela 

oferenta oraz syndyka uznaje się za modyfikację poprzednio złożonej oferty, która wiąże 

oferenta do momentu wyboru innej oferty lub zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.  
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8. Wybór oferty: 

- wybór ofert dokonywany jest przez syndyka osobiście; 

- wybór oferty nastąpi w terminie dwóch tygodni od dnia otwarcia ofert; 

- o wyborze oferty syndyk niezwłocznie powiadomi zwycięskiego oferenta; 

- wybrany oferent zostanie powiadomiony pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy 

sprzedaży. 

 

9. Złożenie oferty na zakup przedmiotu przetargu jest równoznaczne ze złożeniem oferty na 

zakup zapasów magazynowanych, których cena zakupu zostanie ustalona na podstawie 

wartości księgowej na podstawie inwentury sporządzonej najpóźniej na 7 dni przed terminem 

zawarcia umowy sprzedaży i o tą wartość zostanie zwiększona cena zakupu przedmiotu 

przetargu wskazana w wybranej ofercie. 

10. Rozpatrywane będą tylko oferty, w których proponowana cena zakupu jest nie niższa niż 

20.599.015,00 zł netto oraz zawierające zobowiązanie zakupu zapasów magazynowych 

wycenionych przez syndyka według wartości księgowej na postawie inwentury sporządzonej 

najpóźniej na 7 dni przed zawarciem umowy  sprzedaży. 

11. Złożenie oferty jest zobowiązaniem oferenta do pokrycia również podatku VAT należnego od 

kwoty netto w przypadku wystąpienia obowiązku podatkowego z tego tytułu.  

12. Zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza przejście zakładu pracy na innego 

pracodawcę na mocy art. 23
1
 ustawy z dnia  2 czerwca 1974 r. – kodeks pracy. Z dniem 

zawarcia umowy sprzedaży nabywca staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych 

stosunkach pracy.  

13. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży w miejscu jego położenia 

oraz zapoznać się z regulaminem przetargu i uzyskać szczegółowe informacje w każdy dzień 

roboczy w godzinach 9:30 – 15:00 w biurze syndyka w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 5/9, 60-

833 Poznań, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 

14. Dokonanie oględzin przedmiotu sprzedaży, a także dokonanie wizji lub audytu jest możliwe po 

podpisaniu umowy o zachowaniu poufności. Możliwość dokonania audytu nie obejmuje 

informacji i danych stanowiących tajemnicę handlową przedsiębiorstwa.  

15. Każdy oferent może zapoznać się ze stanem prawnym przedsiębiorstwa upadłego w aktach 

sprawy pod sygn. akt: XI GUp 20/18 w Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, 

po uprzednim uzyskaniu zgody sędziego – komisarza. 
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16. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny.  

17. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty. 

18. Syndyk zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz prawo do unieważnienia 

przetargu bez podania przyczyny. 

19. Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem przetargu.  

20. Nabywca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich opłat związanych z nabywanym 

przedmiotem przetargu, w szczególności kosztów sporządzenia aktu notarialnego. 

21. Przeniesienie prawa własności i zawarcie umowy notarialnej nastąpi po zapłacie całej ceny 

nabycia. 

22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie mają 

przepisy prawa upadłościowego oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznań, dnia 29.10.2018 r. 


