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Syndyk masy upadłości 
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NIP 563-100-49-49 
 
Adres do korespondencji: 
Doradca Restrukturyzacyjny Paweł Choina 
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Oferenci chętni na zakup majątku wchodzącego w skład masy 
upadłości ZPS Escott S.A. w upadłości 

 
Szanowni Państwo 

 

Działając jako syndyk masy upadłości ZPS Escott S.A. w upadłości pragnę poinformować, że Grupa Fewaterm sp. z o.o. sp. k. 

obecny dzierżawca przedsiębiorstwa upadłego a także strona przedwstępnej warunkowej umowy jego sprzedaży [dalej zwany także 

dzierżawcą] nie spełniła dotąd umówionych warunków określonych w §4 umowy z dnia 01.02.2022r. Tym samym syndykowi 

przysługuje umowne prawo odstąpienia. Niezależnie od umownego prawa do odstąpienia przedmiotowa umowa wiąże strony do 

dnia 31.05.2022r. 

 

Mając na uwadze możliwe niewywiązanie się dotychczasowego dzierżawcy z umowy zapraszam państwa jako potencjalnych 

oferentów do kontaktowania się z syndykiem pod nr telefonu 500-700-763 lub mailem choina@nadzorcy.pl bądź  korespondencyjnie 

na adres korespondencyjny wskazany w nagłówku pisma i składania ofert. Jeśli Państwo chcecie poinformować syndyka o toczących 

się pracach nad sporządzeniem oferty proszę to uczynić bezzwłocznie mailem bądź telefonicznie. Oferty do których wadium nie 

zostanie wpłacone w ogóle nie będą rozpoznawane. Wadium w wysokości 10% wartości składanej oferty należy wpłacić na rachunek 

bankowy prowadzony na potrzeby postępowania upadłościowego nr 23 1090 1870 0000 0001 3471 0002. Odbiorcą przelewu jest 

ZPS ESCOTT S.A. w upadłości. Wadium zostanie zwrócone bezzwłocznie po wezwaniu syndyka do jego zwrotu pod warunkiem, 

że wcześniej strony nie zawrą innej umowy w której określą dalsze losy wpłaconego wadium. Syndyk rozpozna oferty nie wcześniej 

niż 01.06.2022r bądź bezzwłocznie w przypadku odstąpienia od umowy z dzierżawcą.  

 

Negocjacje z każdym z potencjalnych oferentów, którzy zgłoszą swoje zainteresowanie nabyciem majątku upadłego będą prowadzone 

indywidualnie. Ewentualna obstrukcja w negocjacjach spowodowana jakimikolwiek okolicznościami nie przerywa negocjacji z innymi 

oferentami a także możliwości zawarcia umowy. 

Niniejszy list publikowany jest publicznie na stronie www.wEgzekucji.pl a także został rozesłany mailem do osób lub instytucji, które 

w ostatnim czasie kontaktowały się z syndykiem w sprawie zakupu przedmiotowego majątku.  

Załącznik nr 1. Postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości z dnia 19.06.2017r. 

Załącznik nr 2. Spis aktualnych umów najmu – stan zmienny 

Załącznik nr 3. Uchwała nr 1/2020 Rady Wierzycieli. 

Załącznik nr 4. Operat szacunkowy. 

Załącznik nr 5. Wypis z kartoteki budynków. 

Załącznik nr 6. Wypis z rejestru gruntów. 

Załącznik nr 7. Wypis z rejestru gruntów – współużytkowanie wieczyste. 

Załącznik nr 8. Wyrys z rejestru gruntów. 

Załącznik nr 9. Film. 

Załącznik nr 10. Operat szacunkowy wyceny wartości rynkowej przedsiębiorstwa cz1. 

Załącznik nr 11. Operat szacunkowy wyceny wartości rynkowej przedsiębiorstwa cz2. 

Załącznik nr 12. Operat szacunkowy wyceny wartości rynkowej przedsiębiorstwa cz3. 

 
Do wiadomości 

− Przewodniczący Rady Wierzycieli – Pan Robert Klimek ZUS oddział w Chełmie 

− ZPS Escott S.A. w upadłości – Pan Grzegorz Pleskot prezes zarządu 

− a/a 
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