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Załącznik nr 1 do wniosku o wyrażenie zgody na sprzedaż majątku 

Katowice, dnia 30 lipca 2019 r. 

 

R E G U L A M I N   A U KC J I 

 

na sprzedaż ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Influense Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Opolu 

 

I. ORGANIZATOR AUKCJI 

Organizatorem aukcji jest Syndyk Masy Upadłości Influense Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Opolu [KRS: 0000706726, NIP:7543165246] 

Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego Marcin Kubiczek w Katowicach, ul. Francuska 34,  

V piętro, 40-028 Katowice; telefon: +48 32 308 0000, adres e-mail: info@kubiczekm.com. 

Biuro czynne jest w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00. 

 

II. PRZEDMIOT AUKCJI 

 

Przedmiotem aukcji są ruchomości wskazane w poniższej tabeli: 

SPIS RUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W AUKCJACH USTNYCH 

Lp. Oznaczenie pojazdu Cena wywoławcza 
[netto w PLN] 

1 BMW X5 M, nr VIN:  
WBSKT610600R52298, rok produkcji 2015. 140 081,30  

2 BMW I8, nr VIN: WBY2Z21090VX91025, rok produkcji 2014. 152 845,53  

3 BMW 650I X-DRIVE, nr VIN: WBA6H71090D937641, rok 
produkcji 2015. 108 048,78 

 

Aukcja odbędzie się w dniu 27 września 2019 r. o godzinie 12:00 w Biurze Doradcy 

Restrukturyzacyjnego Marcin Kubiczek w Katowicach, ul. Francuska 34, V piętro, 40-028 

Katowice. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W AUKCJI 

 

1. Do aukcji przystąpić mogą osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej – działające przez prawidłowo umocowanych przedstawicieli.  

2. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłacenie wadium w kwocie 3.500 PLN. Za wpłatę 

wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na rachunku bankowym 
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masy upadłości: 46 1090 1186 0000 0001 4265 1094 [Santander Bank Polska S.A.] albo 

dla przelewów z zagranicy: PL 46109011860000000142651094 [Santander Bank Polska 

S.A. – kod SWIFT: WBKPPLPP]; nie później niż w dniu poprzedzającym aukcję. 

3. W tytule przelewu wadium należy oznaczyć licytanta, który zgłasza się do aukcji, w tym 

oznaczyć numer PESEL lub KRS lub NIP lub REGON; wraz  

z dopiskiem „wadium BMW - aukcja 27.09.2019”. 

4. Warunkiem uczestnictwa w aukcji – obok wpłaty wadium – jest rejestracja w dniu i miejscu 

aukcji (Biurze Doradcy Restrukturyzacyjnego Marcin Kubiczek w Katowicach, ul. Francuska 

34, V piętro, 27 września 2019 r. w godzinach 11:30 – 11.55); w czasie której licytant 

złoży oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu aukcji oraz potwierdzi 

udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (przedstawiciel licytanta wyrazi 

zgodę na przetwarzania danych osobowych). 

5. Jeżeli licytantem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej osoba, która przystąpi do aukcji w imieniu licytanta, zobowiązana jest 

legitymować się i okazać w trakcie rejestracji stosowne dokumenty, z których wynika 

umocowanie (pełnomocnictwo wraz z odpisem odpowiadającym aktualnemu odpisowi  

z właściwego rejestru etc.), a także udzielić zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

W wypadku reprezentacji łącznej licytant zobowiązany jest ustanowić jednego 

pełnomocnika uprawnionego do udziału w licytacji.  

6. W razie wyboru oferty danego licytanta wadium zostanie zaliczone na poczet ceny. W razie 

wyboru oferty innego licytanta, wadium zostanie niezwłocznie zwrócone na rachunek 

bankowy, z którego zostało uiszczone, chyba że przed dokonaniem tej czynności przez 

organizatora aukcji dany licytant złoży organizatorowi na piśmie odmienną dyspozycję. 

7. Ze względów organizacyjnych – w wypadku zgłoszenia się liczby licytantów 

uniemożliwiającej przeprowadzenie aukcji w czasie i miejscu wyznaczonym -  organizator 

aukcji może odroczyć jej rozpoczęcie oraz zmienić jej miejsce; lub może ograniczyć ilość 

przedstawicieli danego licytanta będącego osobą prawną lub jednostką organizacją 

niebędącą osobą prawną  – o czym niezwłocznie zostaną poinformowani licytanci lub 

przedstawiciele licytantów.  

 

 

IV. AUKCJA I  WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 

 

1. Aukcja podzielona będzie na trzy części – każda z nich będzie dotyczyć odrębnego 

przedmiotu akcji wskazanego powyżej w części II niniejszego regulaminu. Spełnienie 

warunków uczestnictwa w aukcji – wpłata wadium oraz rejestracja – uprawniają licytanta 

do udziału we wszystkich trzech częściach aukcji. 
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2. Aukcja odbędzie się ustnie, przez zgłaszanie organizatorowi aukcji przez licytantów ofert 

kupna.  

3. Kryterium wyboru oferty jest najwyższa zaoferowana cena. 

4. Postąpienie w aukcji nie może być niższe niż 2.000 złotych.  

5. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył 

ofertę korzystniejszą.  

6. Organizator aukcji udzieli przybicia licytantowi oferującemu najwyższą cenę, jeżeli  

po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaoferował. Z chwilą 

przybicia dochodzi do skutku sprzedaż ruchomości na rzecz nabywcy.  

7. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie 3 dni roboczych od daty 

przybicia.  

8. Organizator aukcji ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w razie zwłoki w zapłacie 

ceny nabycia w terminie wskazanym powyżej w punkcie 7 niniejszej części regulaminu 

akcji bez wyznaczania nabywcy dodatkowego terminu do zapłaty.  

9. Wydanie przedmiotu aukcji nastąpi wyłącznie po uiszczeniu przez Nabywcę całej ceny 

nabycia. 

10. Zapłata ceny nabycia jest możliwa przelewem na rachunek masy upadłości o numerze  

46 1090 1186 0000 0001 4265 1094 [Santander Bank Polska S.A.] albo dla przelewów  

z zagranicy: PL 46109011860000000142651094 [Santander Bank Polska S.A. kod SWIFT: 

WBKPPLPP]. 

11. Nabywca przedmiotu aukcji jest zobowiązany do jego niezwłocznego odebrania, tzn. w dniu 

zapłaty ceny nabycia. Organizator aukcji obciąży nabywcę kosztami przechowania 

przedmiotu aukcji za okres od dnia następującego po dniu zapłaty ceny do dnia odbioru 

przedmiotu aukcji.  

12.  W dniu wydania przedmiotu aukcji strony potwierdzą na piśmie treść zawartej umowy 

sprzedaży.  

13. Nabywca zobowiązuje się złożyć ubezpieczycielowi przedmiotu umowy oświadczenie  

w przedmiocie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC w nieprzekraczalnym terminie  

7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia. 

Nabywca poinformuje organizatora aukcji o spełnieniu tego obowiązku przez przekazanie 

kopii złożonego oświadczenia. W razie opóźnienia w wykonaniu obowiązku wskazanego 

powyżej, nabywca zapłaci na rzecz organizatora aukcji karę umowną w wysokości 

odpowiadającej części składki OC zapłaconej przez organizatora aukcji, która podlegałaby 

zwrotowi za okres od dnia nabycia przedmiotu akcji do zakończenia okresu ubezpieczenia 

OC. Organizator aukcji może dochodzić od nabywcy naprawienia szkody przewyższającej 

wartość ustalonej kary umownej, na zasadach ogólnych. 

14. Wszelkie opłaty związane z przeniesieniem własności pokrywa nabywca.  
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V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW AUKCJI 

 

1. Mając na uwadze treść rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”) 

Syndyk niniejszym informuje licytantów o zasadach przetwarzania ich danych osobowych. 

2. Dane administratora danych osobowych: administratorem danych osobowych 

(zwanym dalej „Administratorem”) jest Syndyk Masy Upadłości Influense Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Opolu [KRS: 0000706726,  

NIP: 7543165246, REGON: 368853364], ul. Francuska 34, 40-028 Katowice;  

tel.: +48 32 308 00 00; e-mail: info@kubiczekm.com. 

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: licytant przystępując do aukcji – przez 

wpłacenie wadium – wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach i na 

zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie aukcji. Licytant potwierdzi udzielenie 

zgody pisemnie, w trakcie rejestracji poprzedzającej aukcję. Jeżeli licytantem jest osoba 

prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, przedstawiciel 

tego licytanta wyrazi zgodę w chwili wypełnienia formularza rejestracyjnego. 

4. Podstawy i cele przetwarzania: Administrator przetwarza dane osobowe licytantów 

(przedstawicieli licytantów), pozyskane bezpośrednio od nich, w celach: w odniesieniu  

do licytantów, na rzecz których nie nastąpi przybicie - weryfikacji wpłacenia wadium  

i przystąpienia do aukcji, rejestracji licytantów, przeprowadzenia aukcji, rozliczenia 

wadium; a w odniesieniu do licytantów, na rzecz których nastąpi przybicie - także w celu 

zawarcia i rozliczenia umowy sprzedaży przedmiotu aukcji. Przetwarzanie danych 

osobowych odbywa się na podstawie zgody dysponenta danych, to jest licytanta, 

wyrażonej przez wpłacenie wadium i przystąpienie do aukcji. Przetwarzanie danych 

osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  

na Administratorze (obowiązek ten wynika z przepisów prawa upadłościowego); 

Administrator przetwarza również dane osobowe w prawnie uzasadnionym interesie,  

tj. w celach dowodowych dla zabezpieczenia dokumentacji i informacji na wypadek 

uzasadnionej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia 

roszczeń lub obrony przed roszczeniami.  

5. Okres przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe przetwarzane będą do końca 

okresu przedawnienia roszczeń, które mogą potencjalnie wyniknąć z tytułu udziału  
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w aukcji, w tym z umów sprzedaży lub do końca okresu przedawnienia należności 

publicznoprawnych – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy. 

6. Odbiorcy danych osobowych: dane osobowe, w czasie i zakresie niezbędnym w związku 

z celem przetwarzania danych mogą być przekazane następującym odbiorcom: podmiotowi 

dostarczającemu na rzecz Administratora usługi internetowe (serwer, obsługa poczty 

elektronicznej etc.), podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi księgowe, 

podmiotowi świadczącemu usługi prawne na rzecz Administratora, bankowi, operatorowi 

pocztowemu, kurierowi, organom państwowym (sądom, organom ścigania, urzędom etc. 

na podstawie właściwych przepisów prawa). Dane osobowe nie są przekazywane  

do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. 

7. Dobrowolność w podaniu danych osobowych: Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, ale równocześnie stanowi warunek - odpowiednio: udziału w aukcji  

lub wykonania i rozliczenia umowy sprzedaży zawartej z Administratorem. 

8. Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych: w zakresie przewidzianym 

przez RODO licytanci mają prawo: żądać od Administratora dostępu do danych osobowych; 

żądać ich sprostowania; żądać ich usunięcia (w szczególności jeżeli: dane osobowe nie są 

już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub licytanci cofnęli zgodę, a nie ma 

żadnej innej podstawy przetwarzania, lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie 

z prawem); żądać ograniczenia przetwarzania; do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania (zażądania od Administratora zaprzestania przetwarzania danych 

osobowych przetwarzanych wyłącznie na podstawie wynikającej z prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora); zażądać od Administratora przekazania w powszechnie 

używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych. Licytanci 

mają również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa – w każdym przypadku w którym 

sądzą, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem RODO. 

 

VI. POZOSTAŁE WARUNKI  

 

1. Oferowana cena w aukcji nie może być niższa niż cena wywoławcza. 

2. Licytant nie może składać ofert warunkowych lub alternatywnych. 

3. Organizator aukcji zastrzega sobie prawo odwołania aukcji bez podania przyczyn. 

Organizator aukcji zastrzega sobie również prawo zmiany niniejszego regulaminu przed 

rozpoczęciem aukcji. W takich przypadkach, uczestnikom aukcji nie przysługują z tego 

tytułu żadne roszczenia. 

4. Sprzedaż przedmiotu aukcji ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Kupujący nabywa 

przedmiot w stanie wolnym od obciążeń w zakresie określonym w art. 313 ustawy z dnia 
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28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 

498). 

5. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu aukcji jest wyłączona. 

6. Ze względu na specyfikę sprzedaży w toku postępowania upadłościowego, Organizator 

aukcji nie posiada pełnej wiedzy o stanie technicznym pojazdu. Udział w aukcji jest 

równoznaczny z zapoznaniem się ze stanem technicznym pojazdu i wyłącza możliwość 

zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń przez nabywcę po dacie złożenia oferty. 

7. Licytanci uprawnieni są do oględzin przedmiotów aukcji, najpóźniej w dniu poprzedzającym 

aukcję, w Biurze Doradcy Restrukturyzacyjnego Marcin Kubiczek w Katowicach,  

ul. Francuska 34, V piętro, 40-028 Katowice, wyłącznie w godzinach pracy biura i wyłącznie 

po uprzednim telefonicznym umówieniu.  

8. Organizator aukcji posiada następujące dokumenty i przedmioty podlegające wydaniu 

nabywcy/nabywcom przedmiotów aukcji: 

- W przypadku przedmiotu aukcji wskazanego powyżej w punkcie 1 części  

II niniejszego regulaminu: dowód rejestracyjny, polisa OC, dwa komplety 

kluczy; 

- W przypadku przedmiotów aukcji wskazanych powyżej w punkcie 2 i 3 części II 

niniejszego regulaminu: dowód rejestracyjny, polisę OC, jeden komplet kluczy. 

Organizator aukcji nie jest w posiadaniu kart pojazdu. 

9. Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część. 

10. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej organizatora aukcji pod 

adresem: www.influense.kubiczekm.com. 

 

Załączniki: 

 

1. Załącznik nr 1 – wyciąg z regulaminu aukcji, 

2. Załącznik nr 2 – wzór formularza rejestracyjnego, 

3. Załącznik nr 3 – wzór potwierdzenia na piśmie zawarcia umowy sprzedaży. 

 

 

 

 


