
Syndyk masy upadłości Firefly Creation Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 

 z siedzibą w Warszawie 

Ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Warszawie przy ul. 
Franciszka Klimczaka 10 F dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa, VII Wydział 
Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA2M/00448376/9 wraz ze związanym 
udziałem w nieruchomości wspólnej. Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 28 września 2015 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w 
Warszawie położonym przy ul. Czerniakowskiej 100 A w Warszawie lub przesłać je na adres tegoż 
Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu, a nie data stempla pocztowego). Oferta 
wraz z wymaganymi dokumentami powinna być zamieszczona w zamkniętej kopercie, a następnie 
umieszczona w drugiej kopercie, przy czym każda z kopert powinna być zaadresowana do ww. 
Sądu z podaniem sygn. akt: „X Gup 41/14” oraz z dopiskiem „Oferta na przetarg – Firefly Creation 
sp. z o.o.” i zawierać oznaczenie składającego ofertę. Oferta winna odpowiadać wymaganiom 
formalnym określonymi w „Warunkach przetargu dotyczącego sprzedaży nieruchomości masy 
upadłości Firefly Creation sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie” (zwanymi 
dalej „warunkami przetargu”). Minimalna cena sprzedaży nieruchomości wynosi 700.000,00 zł 
(słownie: siedemset tysięcy złotych) brutto. Przystępujący do przetargu obowiązany jest wpłacić 
wadium w wysokości 140.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych) na rachunek 
bankowy Firefly Creation sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej o nr 40 1950 0001 2006 0851 5254 
0002. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się dnia 1 października 2015 r. o godz. 9:50 w sali 
A120 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A w 
Warszawie. Warunki przetargu oraz z operat szacunkowy nieruchomości zostaną wyłożone do 
wglądu w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, położonym przy ul. 
Czerniakowskiej 100 A w Warszawie w pokoju nr 252 – nieruchomość jest zbywana w ramach 
postępowania upadłościowego Firefly Creation Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (sygn. akt. X Gup 41/14). Nabywca 
nieruchomości zobowiązany jest uiścić cenę sprzedaży nieruchomości brutto pomniejszoną o 
wpłacone wadium na ww. rachunek bankowy najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy 
sprzedaży. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w przypadku gdy wygrywający przetarg nie 
wpłaci całości kwoty w sposób i terminie przewidzianym warunkami przetargu lub nie zawrze 
umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w tym terminie. 

 


