
 

Niedokończone oprogramowanie 
Cena minimalna 10.000,00 zł netto (12.300,00zł brutto) 
 

 

Kto sprzedaje. 
Doradca Restrukturyzacyjny Paweł Choina nr licencji 935 działający jako syndyk masy upadłości OpenPos sp. 
z o.o. w upadłości na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w 
Świdniku IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 12.04.2021r. w sprawie 
IX GU 805/20. 
Załącznik nr 1. Postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości z dnia 12.04.2021r. 
 
Cel ogłoszenia. 
Sprzedaż ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości. 
 
Przedmiot sprzedaży. 
Niedokończone oprogramowanie „Platforma do zarządzania mPOS i obsługi transakcji w modelu otwartym 
dla wielu podmiotów”. Oprogramowanie realizowane było przez Zaviki sp. z o.o. w Warszawie (KRS 763989). 
Dłużnik wraz z wykonawcą umownie podzielili pracę harmonogram płatności na 5 etapów z czego pierwszy 
etap to zaliczka płata w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy. Kolejne 4 etapy związane z przedstawieniem 
przez wykonawcę częściowo wykonanej pracy wiązało się z wypłatą dalszych części wynagrodzenia.  
 

Zdarzenie/zadanie Kwota netto Termin płatności 

Faza nr 1 104.000,00 zł 

 

5 dni od podpisania 

umowy 

Faza nr 2 

Gotowość do SIT całej platformy w oparciu o aplikację 

funkcjonującą na systemie operacyjnym Android 

współpracującą z Datesc BulePad50 

104.000,00 zł Po przedstawieniu 

wyników testów 

Faza nr 3 

Akceptacja wyniku testów SIT i gotowość do UAT z Elavon. 

104.000,00 zł Po akceptacji na 

postawie wyników 

testów 

Faza nr 4. 

Akceptacja UAT i testy uruchomieniowe z Elavon. 

104.000,00 zł Po akceptacji testów  

Faza nr 5. 

Stabilizacja całości rozwiązania. 

104.000,00 zł Miesiąc po 

uruchomieniu 

 

Wg. oświadczenia Dłużnika w całości zostały zrealizowane fazy nr 1 i nr 2 oraz częściowo faza nr 3. Ponieważ faza nr 1 

to zaliczka nie związana z odbiorem prac przyjmując, że faza nr 3 została zrealizowana w ok. 50% to należy przyjąć, że 

aplikacja została zrealizowana w ok. 37,50%. 

 
Wizja lokalna 
W celu uzyskania większej informacji na temat przedmiotu sprzedaży należy kontaktować się bezpośrednio z 
Panem Pawłem Kuryło – prezesem zarządu upadłego pod nr telefonu 511-073-696. 
 
Forma składania ofert 
Oferty należy składać mailem do Syndyka (e-mail choina@nadzorcy.pl) lub pisemnie na adres Biuro Syndyka 
ul Struga 19, 21-040 Świdnik – decyduje data fizycznego doręczenia przesyłki do biura syndyka lub awizowania 
jej przez Pocztę Polską S.A. Oferty należy składać w terminie do 09.09.2021r. Syndyk zastrzega wybór najlepszej 
oferty. 
 

http://pub.chomaxengineering.home.pl/pub/96%20OpenPos/2021.04.12%20Postanowienie.pdf
mailto:choina@nadzorcy.pl

