Konkurs ofert na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Warszawie

Syndyk masy upadłości Liliya Harri ogłasza konkurs ofert na sprzedaż lokalu
mieszkalnego nr 10 położonego w Warszawie przy ul. Szumiących Traw 2b, dla
którego Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych,
prowadzi księgę wieczystą nr WA3M/00380675/7 wraz ze związanym udziałem w
nieruchomości wspólnej za cenę nie niższą niż 170.000,00 zł (słownie: sto
siedemdziesiąt tysięcy złotych). W przypadku zgłoszenia się kilku oferentów, umowa
sprzedaży zostanie zawarta, po zawiadomieniu wszystkich zainteresowanych osób, z
osobą, która zaproponuje najwyższą cenę, a w sytuacji otrzymania identycznych bądź
zbliżonych ofert, zostanie przeprowadzona aukcja.
Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia ceny na dwa dni przed podpisaniem umowy
sprzedaży. Ponadto na kupującym ciąży obowiązek poniesienia wszelkich kosztów
związanych z zawarciem umowy.
Osoby zainteresowane nabyciem ww. nieruchomości zobowiązane są do złożenia
oferty w formie pisemnej na adres biura syndyka, tj. Kancelaria Adwokacka Tomasz
Kaczorowski, Aleja Wyzwolenia 9/33, 00-572 Warszawa. W ofercie należy wskazać
m.in. dokładne dane oferenta, oznaczenie nieruchomości, oferowaną cenę oraz do
bieżących kontaktów: numer telefonu oraz adres e-mail. Należy dołączyć niezbędne
dokumenty potwierdzające prawo do reprezentacji oferenta.
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lutego 2017 r. roku
osobiście lub przesłać listem polecony (decyduje data wpływu do kancelarii, a nie
data stempla pocztowego).
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat nieruchomości, w tym m.in.
uzyskania operatu szacunkowego nieruchomości proszę o kontakt za pośrednictwem
poczty
elektronicznej
wysyłając
wiadomość
na
adres
e-mail:
tomasz.kaczorowski@tklaw.pl / paulina.jablonska@tklaw.pl lub dzwoniąc pod numer
telefonu: 690 360 048 / 694 453 464.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz
zaproszenie do składania ofert.
Sprzedaż jest dokonywana w postępowaniu upadłościowym i ma skutki sprzedaży
egzekucyjnej, tj. następuje bez obciążeń.
Syndyk jest uprawniony bez podania przyczyny anulować konkurs lub zmienić jego
warunki, w tym wydłużyć termin składania ofert.
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