Syndyk masy upad∏oÊci TECHMEX SA
w upad∏oÊci likwidacyjnej
z siedzibà w Bielsku-Bia∏ej przy ul. Partyzantów 71

og∏asza drugi przetarg ofertowy, pisemny, nieograniczony

na sprzeda˝ wartoÊci niematerialnych i prawnych
oraz zapasów magazynowych
w postaci nast´pujàcych sk∏adników majàtkowych:
1. DEM Polski (wysokoÊciowy model terenu) – cena wywo∏awcza 10 000 z∏ netto
2. Miasta 3D (wysokoÊciowy model terenu) – cena wywo∏awcza 250 000 z∏ netto
3. Zdj´cia satelitarne IKONOS (Ortofotomapy) – cena wywo∏awcza 650 000 z∏ netto
4. Land Use/Cover(LUC) - cena wywo∏awcza 1 560 000 z∏ netto
5. Znak towarowy TECHMEX - cena wywo∏awcza 20 540 z∏ netto
6. Znak towarowy Geoserwer.pl - cena wywo∏awcza 20 540 z∏ netto
szczegó∏owo opisanych w za∏àczniku nr 1 do Regulaminu Przetargu.
Oferty na zakup poszczególnych sk∏adników majàtkowych nale˝y sk∏adaç w formie pisemnej na adres Sàdu Rejonowego w Bielsku-Bia∏ej Wydzia∏ VI Gospodarczy, ul. Bogus∏awskiego 24, w zamkni´tej kopercie z adnotacjà „PRZETARG
– TECHMEX SA w upad∏oÊci likwidacyjnej, sygn.akt. VI GUp 5/10 lik.” Termin
sk∏adania ofert up∏ywa 13 kwietnia 2012 r. Oferty wys∏ane pocztà, które nie
wp∏ynà do Sàdu Rejonowego do 17 kwietnia 2012 r. nie b´dà brane pod uwag´.
Oferty powinny zostaç umieszczone w kopercie, w sposób uniemo˝liwiajàcy odczytanie jej zawartoÊci przed otwarciem koperty. Pod rygorem nie wzi´cia jej
pod uwag´, oferta musi zawieraç:
1. jednoznaczne okreÊlenie przedmiotu oferty,
2. imi´, nazwisko, adres, nazw´ i status prawny sk∏adajàcego ofert´,
3. aktualny wypis z KRS lub innych w∏aÊciwych rejestrów, numer NIP i REGON,
4. oferowanà cen´ nabycia w walucie polskiej wyra˝onà kwotowo i s∏ownie,
która nie mo˝e byç ni˝sza od ceny wywo∏awczej okreÊlonej w og∏oszeniu,
5. oÊwiadczenie o akceptacji warunków Regulaminu Przetargu,
6. podpis oferenta b´dàcego osobà fizycznà, podpisy osób upowa˝nionych do
reprezentacji oferenta nie b´dàcego osobà fizycznà na ofercie i oÊwiadczeniach,
7. dowód wp∏aty wadium,
8. wskazanie rachunku bankowego, na który ma byç zwrócone wadium w przypadku nie przyj´cia oferty,
9. oÊwiadczenie, ˝e oferent zapozna∏ si´ ze stanem faktycznym i stanem prawnym
przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrze˝eƒ oraz wyra˝a zgod´ na
wy∏àczenie r´kojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c.
Ka˝dy oferent przed z∏o˝eniem swej oferty zobowiàzany jest do wp∏aty wadium
w wysokoÊci 10% ceny wywo∏awczej sk∏adników majàtkowych na rachunek
bankowy upad∏ego TECHMEX SA w upad∏oÊci likwidacyjnej GETIN BANK oddzia∏
Bielsko-Bia∏a nr rach. 80 1560 0013 2367 1981 8991 0001 oraz za∏àczenia dowodu wp∏aty do oferty, przy czym oferta oferenta, od którego kwota wadium faktycznie nie znajdzie si´ na rachunku bankowym upad∏ego przed rozpocz´ciem posiedzenia w sprawie rozpatrzenia ofert, nie b´dzie brana pod uwag´ w przetargu.
Otwarcie ofert nastàpi na jawnym posiedzeniu Sàdu. Posiedzenie odb´dzie si´
w dniu 18 kwietnia 2012 r. o godzinie 13.00 w Sàdzie Rejonowym Wydzia∏ VI
w Bielsku-Bia∏ej, ul. Bogus∏awskiego 24, sala 56.
Osoby zainteresowane udzia∏em w przetargu mogà uzyskaç informacje dotyczàce przedmiotu przetargu i zapoznaç si´ z Regulaminem Przetargu w siedzibie
upad∏ego TECHMEX SA w upad∏oÊci likwidacyjnej, w Bielsku-Bia∏ej, ul. Partyzantów 71 oraz na stronie www.techmex.com.pl. Informacji na temat przedmiotu oferty udzielajà konsultanci drogà telefonicznà pod numerami telefonów
665 510 888, 507 613 796. Z przedmiotem przetargu mo˝na si´ zapoznaç
po uprzednim uzgodnieniu. Opis i oszacowanie oraz pozosta∏a dokumentacja
dotyczàca ww. sk∏adników majàtkowych znajduje si´ do wglàdu w siedzibie
upad∏ego po uprzednim uzgodnieniu.

