
Syndyk masy upadłości CERAMIKA „PRZYBORSK” Sp. z o. o. 
w upadłości likwidacyjnej w Gierałtowie 

 
oferuje do sprzedaży z wolnej ręki zorganizowaną część przedsiębiorstwa CERAMIKA 
„PRZYBORSK” Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gierałtowie w skład której 
wchodzą:   
 
1. Prawo użytkowania wieczystego działek gruntu  o nr  1074 i 1075  o  łącznej pow. 7,5786 ha, objętych 

księgą wieczystą nr JG1B/00005304/6, położonych w Gierałtowie wraz z prawem własności 

posadowionych na niech budynków i budowli, 

2. Maszyny, urządzenia, środki transportu i inne ruchomości istniejące na dzień sprzedaży 

przedsiębiorstwa. 

3. Zapasy, w tym m.in. materiały i produkty gotowe  istniejące na dzień sprzedaży przedsiębiorstwa. 

4. Wartości niematerialne i prawne istniejące na dzień sprzedaży przedsiębiorstwa. 

5. Wierzytelności masy upadłości od jej dłużników powstałe przed ogłoszeniem upadłości, tj. przed dniem 

9 lutego 2015r. istniejące na dzień sprzedaży przedsiębiorstwa. 

Wyłączeniu ze sprzedaży podlegają m.in. środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie 

przedsiębiorstwa, wierzytelności powstałe po ogłoszeniu upadłości, dokumentacja księgowa i pracownicza 

niezbędna do prowadzenia postępowania upadłościowego, serwer wraz  z oprogramowaniem księgowym 

TETA, wyroby gotowe i półprodukty przewłaszczone na rzecz Syndyka. 

za cenę minimalną wynoszącą 2.490.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt 
tysięcy złotych), 

oraz oferuje do sprzedaży z wolnej ręki prawo własności niezabudowanych działek gruntu                  

o numerach 12/2 i 13/1 o łącznej pow. 2,5704 ha, objętych księgą wieczystą nr KO1D/00016517/9, 

położonych w Złocieńcu przy ul. Piaskowej, 

za cenę minimalną wynoszącą 266.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy 

złotych). 

Sprzedaż odbędzie się w formie nieograniczonych, pisemnych przetargów ofertowych. 
Pisemne oferty odpowiednio z dopiskiem „Przetarg przedsiębiorstwo sygn. akt V GUp 4/15”                       
lub „Przetarg Złocieniec sygn. akt V GUp 4/15” należy składać do dnia 30.05.2017r. na adres Kancelaria 
Syndyka ul. Sikorskiego 48/4, 67-200 Głogów. Składający ofertę zobowiązany jest wpłacić wadium                   
w wysokości 10% ceny minimalnej na konto nr 08 1090 1939 0000 0001 2288 9551 najpóźniej w chwili 
złożenia oferty. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2017r. o godz. 12.00 w Kancelarii Syndyka. 
Szczegółowe warunki przetargów zostały określone w regulaminach, które pozostają do wglądu                       
w Kancelarii Syndyka. 

                                                                                                                                                           

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu Syndyka 504 266 918. 

 


