Warunki przetargu sprzedaży wierzytelności

RENTRANS CARGO sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, KRS: 0000140246 (Spółka), w związku z
obwieszeniem zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 44/2017 (5181) z dnia
3 marca 2017 r., o zamiarze zbycia wierzytelności przysługującej Spółce, wobec RCT sp. z o.o.
w restrukturyzacji z siedzibą w Szczecinie, KRS: 0000178521, wynikającą z weksla własnego, na kwotę
4.294.514,77 zł, ustala niniejsze Warunki przetargu.
Przetarg jest prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego, składającego się z ustnego przetargu
ofertowego, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym oraz niniejszych Warunkach przetargu.

Cena:
Cena wywoławcza przedmiotowej wierzytelności wynosi 1.171.660,87 zł.

Oferta:
 Przetarg odbędzie się we Wrocławiu, adres: Kleczkowska 50, 50-227 Wrocław, dnia
10.03.2017 r., o godz. 12.00.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Przy wyborze oferty, pod uwagę będzie brana przede
wszystkim proponowana cena za wierzytelność. Cena za wierzytelność winna zostać uiszczona
najpóźniej w dniu przelewu wierzytelności lub w terminie określonym umową.

Postępowanie przetargowe. Wybór oferty:
1. Przetarg prowadzony jest przez wskazaną przez Spółkę komisję przetargową.
2. Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg i podaje do wiadomości imiona i
nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które biorą udział w przetargu.
3. Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, marca że po trzecim
wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić
mniej niż 100.000,00 zł / ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek
złotych.
5. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego
wywołania nie ma dalszych postąpień.
6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden
uczestnik zaoferował co najmniej cenę wywoławczą.
7. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie
ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg.
8. Komisja przetargowa, po zamknięciu przetargu, zdecyduje o wyborze oferty lub o zamknięciu
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
9. W przypadku wyboru oferty, Przewodniczący ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę
osoby, która przetarg wygrała.
10. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do
podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie później niż w
terminie 14 dni od daty wyboru oferty.

Pozostałe:
Spółka zastrzega sobie prawo zakończenia przetargu bez dokonania wyboru oferty i bez podawania
przyczyny w każdym czasie części i na każdym etapie.
Spółka może unieważnić przetarg, jeżeli uzna, iż zostały naruszone zasady określone w niniejszych
warunkach przetargowych oraz gdy z innych przyczyn umowa nie może dojść do skutku.
Spółka zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu oraz odwołania przetargu, w każdym
czasie bez podania przyczyny.

