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OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Aleksandra
Rudzka-Natanek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  15-01-2020r. o godz. 11:00  w lokalu
pod adresem: Galeria Północna, 03-144 Warszawa ul. Światowida 17, poziom: -2 pomieszczenie
magazynowe o nr B2.065 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja
ruchomości należących do dłużnika i składających się z asortymentu sklepu marki "Simple", w skład
którego wchodzą: koszule, marynarki, spodnie, sukienki, bluzki, bluzy, spódnice, paski, rękawiczki,
płaszcze, swetry itp. Liczba ruchomości: 740 sztuk. Łączna suma oszacowania: 186.763,80 zł. Listę
ruchomości można oglądać w tut. kancelarii komorniczej pod adresem: 01-865 Warszawa ul.
Broniewskiego 59a.
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania
wynosi 75% sumy oszacowania. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich
małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz
licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza
do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem
urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy
prawnemu (art. 8672 kpc).
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej
sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli
suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w
kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie 03 10201026 0000 1802
0379 2991.
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym
licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków
licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa
się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji
albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy
bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły
powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie
wstrzymujące egzekucję. Komornik w oparciu o przepis art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Zobowiązuje się dozorcę zajętych ruchomości do udostępnienia przedmiotu licytacji
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Adresaci oryginału: Simple Creative Products S.A.
1. Simple Creative Products S.A., 02-675 Warszawa
2. Adwokat Łukasz Caban "Smolarek, Rogala, Caban - Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p., 01-668 Warszawa
3. Adwokat Magdalena Gzik "Oleszczyk, Ołub i Gzik-Adwokaci s.c.", 02-587 Warszawa
4. Adwokat Marcin Juszczyk Kancelaria Adwokacko-Radcowska Sp.j., 00-805 Warszawa
5. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie Oddział Administracyjny, 03-813 Warszawa
6. Marta Kluska, 02-900 Warszawa
7. a/a


