
 
 

OGŁOSZENIE  
o konkursie ofert 

 
ZARZĄDCA KOMPENSACJI STOCZNI GDYNIA S.A.- „Bud-Bank Leasing” Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. 

st. Warszawy w Warszawie, XII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS 0000027836, NIP: 525-15-80-026, w pełni opłacony kapitał zakładowy 

wynoszący 500.000,00 zł, 

działającym w imieniu własnym, ale na rachunek: 
STOCZNI GDYNIA S.A. z siedzibą w Gdyni ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS 0000060409, NIP: 586-010-23-52, w pełni opłacony kapitał 
zakładowy,  
 

zaprasza do składania ofert 
na  sprzedaż jachtu sportowego 

 
1. Przedmiotem niniejszego konkursu ofert jest sprzedaż  należącego do Stoczni Gdynia S.A. 

jachtu sportowego s/y „MISTRAL III”  o następujących parametrach technicznych: 
a) długość całkowita -  7,26 m, 
b) szerokość             -  2,64 m, 
c) zanurzenie             -  1,50 m, 
d) napęd     -  żaglowy, ożaglowanie typu słup, 
e) rok budowy  - 1977 r, 
f) liczba załogi  - 4 osoby, 
g) konstrukcja kadłuba - CONRAD 24R, 
h) materiał  - laminat PS, 
i) powierzchnia żagla - 24,00 m², 
j) środki ratunkowe - 2 koła ratunkowe, 4 pasy ratunkowe. 

2. Szczegółowych informacji na temat „Przedmiotu  konkursu”, w tym na temat stanu 
faktycznego i prawnego jachtu udzielać będzie Pani Barbara Gruchalska w godz. od 8:00 
do 14:00 pod numerem telefonu (58) 781 29 08 lub 797 608 123,                                       
e-mail: b.gruchalska@stocznia.gdynia.pl.  

3. „Przedmiot konkursu” znajduje się w Stoczni Gdynia S.A. w Gdyni przy ulicy 
Czechosłowackiej 3. 

4. Oględzin „Przedmiotu konkursu”  można dokonywać w dni robocze od poniedziałku do 
piątku  w godz. od 8:00 do 14:00. 

5. Wartość szacunkowa jachtu sportowego s/y ,,MISTRAL III’’ wynosi 4 400 zł netto. 
6. Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę sprzedaży, należy złożyć w siedzibie 

Stoczni Gdynia S.A. przy ul. Czechosłowackiej 3, 81-969 Gdynia bądź wysłać na 
wskazany adres Stoczni Gdynia S.A. w nieprzekraczalnym terminie do dnia                      



10 września 2013 r. do godziny 15:00. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem 
liczy się dzień i godzina wpływu oferty do siedziby Stoczni Gdynia S.A. 

7. Kryteriami, w oparciu o które nastąpi wybór ww. podmiotu będzie proponowana cena 
zakupu „Przedmiotu konkursu”. 

8. Z podmiotem wyłonionym w ramach niniejszego konkursu zostanie zawarta umowa 
kupna-sprzedaży „Przedmiotu konkursu”, której treść zostanie uzgodniona następnie 
przez Strony. 

9. Ustalona cena sprzedaży zostanie powiększona o należny podatek VAT obciążający 
Kupującego. 

10. Zarządca Kompensacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia, odwołania lub zmiany 
warunków niniejszego przetargu bez podania przyczyny. 

11. W przypadku unieważnienia, odwołania lub zmiany warunków przetargu, jego 
uczestnikom nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Zarządcy Kompensacji. 

 
 
 


