
 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI.  
 

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym BAĆ-POL S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Rzeszowie, sprzeda Ruchomości wymienione w załączniku 
numer 1 do Regulaminu sprzedaży ruchomości dostępnego na stronie internetowej www.bacpol.com.pl w zakładce „Ogłoszenia” lub 
www.szarekwydro.pl/ogloszenia/. Oferty należy składać do dnia 10 stycznia 2023r. do godz. 15.00 mailowo na adres 
administracja@bacpol.com.pl lub pisemnie na adres siedziby spółki: Bać-Pol S.A. w. restrukturyzacji, ul. Trembeckiego 5, 35-234 Rzeszów. 
Wszelkie informacje odnośnie przedmiotu sprzedaży (ruchomości) można uzyskać pod nr tel. 510007340. Dokładne warunki sprzedaży określa 
Regulamin sprzedaży ruchomości, przy czym Zarządca zastrzega sobie prawo: odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny;unieważnienia 
postępowania sprzedażowego bez podania przyczyny;nie dokonania wyboru oferty nabycia bez podania przyczyny;zmiany terminu do składania 
ofert bez podania przyczyny. Szczegółowy Regulamin sprzedaży ruchomości dostępny jest na stronie internetowej www.bacpol.com.pl w zakładce 
„Ogłoszenia” lub www.szarekwydro.pl/ogloszenia/. 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny.  
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