
Ogłoszenie

Syndyk Masy upadłości Piotra Rosińskiego ogłasza konkurs ofert na sprzedaż:

1. udziału w wysokości 11/64 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem

mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym o pow. użytkowej 261,21 m2 oraz budynkami

gospodarczymi, stanowiąca działkę o nr ew. 803 o pow. 1001 m2, położona przy ul. Siewierzan nr

21,21a w Lublinie, KW nr LU1I/00185120/5 za cenę nie niższą niż 20% wartości oszacowania, tj.

32 603,80 zł (słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące sześćset trzy 80/100).

Wartość oszacowania udziału wg operatu- 163 019 zł

Cena wywoławcza- 32 603,80 zł

Syndyk Masy upadłości Doroty Rosińskiej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż:

2. udziału w wysokości 1/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej o pow. 1001m2 stanowiącej

działkę o nr. ewidencyjnym 803, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkami

gospodarczymi położonej przy ul. Siewierzan nr. 21,21a obręb 730 Sławin – Szerokie w Lublinie, dla

której Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę

wieczystą KW LU1I/00185120/5 za cenę nie mniejszą niż 20 % kwoty oszacowania, tj. 23 712,00 zł (

słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące siedemset dwanaście 00/100 )

Wartość oszacowania udziału wg operatu- 118 560 zł

Cena wywoławcza- 23 712,00 zł

3. Ruchomości za cenę nie mniejszą niż 20 % wartości oszacowania:

a. Komputera stacjonarnego Tracer z monitorem i klawiaturą, uszkodzonego, 2008 rok- 

cena wywoławcza 30 zł

b. Drukarki Brother DCP – 165C z opcją skanowania, 2008 rok- cena wywoławcza 20 zł

c. Kamery Sony Handycam, Hybrid HDD, 2004 rok- cena wywoławcza 44 zł

Oferty nabycia przedmiotu należy składać z podaniem nazwy oferenta, z zaproponowaną ceną w

zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej

zamkniętej większej kopercie na adres: Kancelaria Radcy Prawnego ul. Budowlana 50 lok 203

„Przetarg- nie otwierać- Dorota Rosińska/Piotr Rosiński”. Oferty nabycia należy składać w

nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.10.2022 r. do godziny 10.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu

28.10.2022 r. o godz. 13.00. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej

www.doradcarestrukturyzacyjny.net oraz w biurze Syndyka przy ul. Budowlanej 50 lok 205, 20-469

Lublin. Syndykowi zastrzega się prawo do: swobodnego wyboru oferty, unieważnienia przetargu w

całości lub części bez podania przyczyny. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 693 466 323 w

godzinach 10-16.




