OŚWIADCZENIE REJESTRACYJNE
w postępowaniu kompensacyjnym
w przedmiocie zgłoszenia udziału Uczestnika Przetargu w postępowaniu przetargowym na składniki
majątkowe Stoczni Gdynia SA, prowadzonym przez Zarządcę Kompensacji na podstawie ustawy z
dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla
polskiego przemysłu stoczniowego (Dz.U. Nr 233, poz. 1569) oraz Regulaminu przetargu
nieograniczonego oraz aukcji, zatwierdzonego postanowieniem Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju
Przemysłu S.A. z dnia 28 września 2009 r. w oparciu o art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu
kompensacyjnym (zwany dalej „Regulaminem”).
I.

Dane Identyfikujące Uczestnika Przetargu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
(tabela nr 1)
Objaśnienie dotyczące sposobu wypełnienia pól od 1 do 7 w tabeli nr 1:
1. Uczestnik Przetargu będący osobą fizyczną: imię (imiona) i nazwisko. Uczestnik Przetargu niebędący osobą
fizyczną: firma bądź nazwa pod którą działa Uczestnik Przetargu.
2. Uczestnik Przetargu będący osobą fizyczną: adres zamieszkania. Uczestnik Przetargu niebędący osobą fizyczną:
adres siedziby.
3. Uczestnik Przetargu będący osobą fizyczną: numer PESEL, lub adnotację, o braku numeru PESEL. Uczestnik
Przetargu niebędący osobą fizyczną pozostawia pole puste.
4. Uczestnik Przetargu będący osobą fizyczną: seria i numer dowodu osobistego a w przypadku Uczestnika Przetargu
nie będącego obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej oznaczenie dowodu tożsamości obowiązującego w danym kraju.
Uczestnik Przetargu niebędący osobą fizyczną: oznaczenie rejestru, w którym Uczestnik Przetargu został
zarejestrowany wraz z numerem, pod którym Uczestnik Przetargu został zarejestrowany.
5. Wszyscy Uczestnicy Przetargu: adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Uczestnika Przetargu lub osoby przez
niego wskazanej jako właściwej do reprezentowania go w Przetargu.
6. Wszyscy Uczestnicy Przetargu: numer telefonu osoby Uczestnika Przetargu lub osoby przez niego wskazanej jako
właściwej do reprezentowania go w Przetargu, wraz z pełnymi numerami kierunkowymi.
7. Wszyscy Uczestnicy Przetargu: numer telefonu osoby Uczestnika Przetargu lub osoby przez niego wskazanej jako
właściwej do reprezentowania go w Przetargu, wraz z pełnymi numerami kierunkowymi.
Jeżeli kilku Uczestników Przetargu przystępuje do Przetargu łącznie należy w odpowiednie pola wpisać dane każdego z
Uczestników Przetargu.
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II.

Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Uczestnika Przetargu w toku
postępowania przetargowego

Oświadczam, że do niniejszego Oświadczenia Rejestracyjnego załączone zostało pełnomocnictwo, a
w przypadku Uczestnika Przetargu ujawnionego w rejestrze, także odpis z właściwego rejestru.
Stosownie do załączonych dokumentów następująca osoba fizyczna upoważniona jest do
reprezentowania Uczestnika Przetargu w toku postępowania przetargowego i będzie składała w toku
tego postępowania oświadczenia woli, w tym oferty nabycia składników majątkowych, ze skutkiem
dla Uczestnika Przetargu:

1.

2.

3.

4.

(tabela nr 2)
Objaśnienie dotyczące sposobu wypełnienia pól od 1 do 4 w tabeli nr 2:
1.

Imię i nazwisko pełnomocnika.

2.

Adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który będzie kierowana do pełnomocnika Uczestnika Przetargu
korespondencja elektroniczna, związana z udziałem Uczestnika Przetargu w postępowaniu przetargowym.

3.

Numer telefonu, wraz z pełnymi numerami kierunkowymi.

4.

Numer faksu, wraz z pełnymi numerami kierunkowymi.
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III.

Zgłoszenie udziału Uczestnika Przetargu w postępowaniu przetargowym

W oparciu o § 5 ust. 1 Regulaminu Uczestnik Przetargu oświadcza, że przystępuje do następujących
Przetargów na składniki majątkowe Stoczni Gdynia SA z siedzibą w Gdyni

Numer
przetargu
Zgłoszenie
udziału

1

2

3

4

5

6

7

16

17

18

8

9

10

11

(tabela nr 3)

Numer
Przetargu
Zgłoszenie
udziału

12

13

14

15

(tabela nr 4)
Objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia tabeli nr 3 i tabeli nr 4:
1.

Udział w Przetargu winien zostać ujawniony przez postawienie symbolu „X” w odpowiedniej rubryce, oznaczonej
jako „zgłoszenie udziału” pod odpowiednim numerem oznaczonym jako „nr przetargu”.

2.

Numery od 1 do 11(tabela nr 3), oznaczają numery Przetargów wskazanych w ogłoszeniu nr 6 o przetargach
zamieszczonym przez Zarządcę Kompensacji Stoczni Gdynia SA w „Rzeczpospolitej” oraz trójmiejskim dodatku
„Gazety Wyborczej” w dniu 30 września 2009 r., na stronach internetowych Stoczni Gdynia SA oraz w
dokumencie Zmieniony Plan Sprzedaży składników majątkowych Stoczni Gdynia SA zatwierdzonym
postanowieniem Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 28 września 2009 r.

3.

Numery od 12 do 18 (tabela nr 4), oznaczają numery Przetargów wskazanych w ogłoszeniu nr 7 o przetargach
zamieszczonym przez Zarządcę Kompensacji Stoczni Gdynia SA „Rzeczpospolitej” oraz trójmiejskim dodatku i
trójmiejskim dodatku „Gazety Wyborczej” w dniu 2 listopada 2009 r., na stronach internetowych Stoczni Gdynia
SA oraz w dokumencie Zmieniony Plan Sprzedaży składników majątkowych Stoczni Gdynia SA zatwierdzonym
postanowieniem Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 28 września 2009 r.
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IV. Załączniki
Uczestnik Przetargu oświadcza, że do niniejszego Oświadczenia Rejestracyjnego dołączył następujące
załączniki:
L.p.

Nazwa załącznika

1.

Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, w którym ujawniony
został Uczestnik Przetargu ( w przypadku Uczestników podlegających rejestracji w
rejestrach)
Umowa spółki bądź statut spółki ( w przypadku Uczestników zorganizowanych w formie
Spółki prawa handlowego lub cywilnego )
Oświadczenie małżonka Uczestnika o zgodzie na złożenie przez Uczestnika oświadczenia
woli w przedmiocie nabycia Składnika Majątkowego i zaciągnięcia związanych z tym
zobowiązań ( w przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi pozostającymi w
ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej )
Odpis umowy majątkowej małżeńskiej lub orzeczenia sądu regulującego małżeński ustrój
majątkowy, albo oświadczenie o istnieniu między małżonkami ustroju małżeńskiej
wspólności majątkowej ( w przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi )
Zgoda właściwego organu Spółki Uczestnika ( w przypadku Uczestników będących osobami
prawnymi, w odniesieniu do których zgoda taka jest wymagana ), albo oświadczeniu o braku
wymogu udzielenia stosownej zgody
Odpis z właściwego rejestru prowadzonego za granicą albo oświadczenie o braku wymogu
zarejestrowania działalności Uczestnika – według prawa siedziby Uczestnika ( w odniesieniu
do Uczestników posiadających siedzibę poza RP )
Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt II.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

l. egz.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
(tabela nr 5)
Objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia tabeli nr 5:
1.
2.

W rubryce „liczba egzemplarzy” („l.egz.”) należy wpisać liczbę egzemplarzy załącznika opisanego w kolumnie
„Nazwa załącznika” w danym wierszu.
Wiersze 8 – 13 w kolumnie „Nazwa załącznika” służą do opisania innych składanych załączników. Liczbę
egzemplarzy tych załączników należy wpisać w odpowiedniej komórce „liczba egzemplarzy” („l.egz.”).

Uwaga: wszystkie dokumenty muszą być złożone w formie określonej w § 5 ust. 5, 10 i 11
Regulaminu Przetargu Nieograniczonego oraz Aukcji
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V.

Oświadczenia Uczestnika Przetargu

Uczestnik Przetargu oświadcza że:
a) zapoznał się z treścią Regulaminu, a także Instrukcją Postępowania, wydaną przez Zarządcę
Kompensacji w trybie § 4 ust. 4 Regulaminu, rozumie i godzi się na ich zapisy;
b) nie istnieją przeszkody prawne ani faktyczne, które uniemożliwiłyby złożenie przez
Uczestnika oferty i zawarcie ważnej umowy sprzedaży Składnika Majątkowego;
c) w przypadku wybrania oferty złożonej przez Uczestnika w Przetargu, Uczestnik zapłaci na
wskazane przez Zarządcę Kompensacji konto całą cenę nabycia Składnika Majątkowego wraz
z należnym podatkiem od towarów i usług na trzy dni przed zawarciem (i) warunkowej
umowy sprzedaży Składnika Majątkowego lub w tym terminie przedłoży gwarancję bankową,
której beneficjentem będzie Stocznia Gdynia SA i której treść (w szczególności warunek
uruchomienia kwoty gwarantowanej na rzecz beneficjenta) zostanie w sposób wyraźny i
pisemny zaakceptowana przez Zarządcę Kompensacji (na podstawie § 10 ust. 2 i 3
Regulaminu), (ii) umowy sprzedaży Składnika Majątkowego (jeżeli nie będzie konieczne
zawarcie umowy warunkowej) co oznacza, iż przed zawarciem danej umowy cała cena
nabycia Składnika Majątkowego będzie się znajdowała na właściwym rachunku bankowym
Stoczni Gdynia SA. Zapłata całej ceny nabycia nastąpi bez korzystania z uprawnień do
dokonywania jakichkolwiek potrąceń (art. 498 i n. Kodeksu cywilnego);
d) bezwarunkowo akceptuje termin związania Ofertą, którą złoży w Przetargu do dnia 31 grudnia
2009r.;
e) zawarcie przez Uczestnika umowy sprzedaży w wyniku rozstrzygnięcia Przetargu nie wymaga
dla swej ważności zgody organu Uczestnika bądź zgoda taka została udzielona;
f) akceptuje przygotowane przez Zarządcę Kompensacji wzorce umów sprzedaży (warunkowych
umów sprzedaży), które opublikowane zostaną za pośrednictwem Witryny, strony
internetowej Zarządcy Kompensacji oraz stron internetowych Stoczni Gdynia SA;
g) w przypadku unieważnienia przetargu przez Zarządcę Kompensacji, Uczestnik Przetargu nie
będzie zgłaszał roszczeń odszkodowawczych, z tytułu jakichkolwiek szkód wywołanych
unieważnieniem Przetargu oraz nie będzie domagał się zwrotu jakichkolwiek wydatków
poniesionych w związku z udziałem w Przetargu;
h) przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Cena oszacowania, która jednocześnie stanowi
Cenę wywoławczą w poszczególnych Przetargach jest ceną netto, tj. nie uwzględnia podatku
od towarów i usług. W przypadku, w którym sprzedaż danego Składnika Majątkowego będzie
podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, Cena nabycia Składnika
Majątkowego zostanie powiększona o należną stawkę podatku od towarów i usług, a jeżeli
będzie istniał obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych Uczestnik będzie
zobowiązany do zapłaty tego podatku. Uczestnik także ponosi wszelkie koszty związane z
zawarciem umów nabycia Składnika Majątkowego (warunkowych/rozporządzających), do
których należą w szczególności koszty opłat notarialnych, koszty wpisów w księgach
wieczystych;
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i) przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną
przez Zarządcę Kompensacji będą uznane za skutecznie doręczone Uczestnikom Przetargu z
dniem ich wpływu na serwer poczty elektronicznej Uczestnika Przetargu, niezależnie od
momentu ich faktycznego odebrania i odczytania. W sytuacji kiedy Uczestnik Przetargu podał
w Oświadczeniu Rejestracyjnym dwa lub więcej adresy poczty elektronicznej skutecznym jest
nadanie przez Zarządcę Kompensacji wiadomości tylko na jeden z podanych adresów, z tym
że w pierwszej kolejności Zarządca Kompensacji będzie kierował wiadomości na adres poczty
elektronicznej wskazany dla osób umocowanych do reprezentowania Uczestnika Przetargu
(tabela nr 2);
j) potwierdza, że wiadomym mu jest, iż niniejsze Oświadczenie Rejestracyjne wraz z
załącznikami, o których mowa w § 5 ust. 4 i ust. 5 Regulaminu sporządzonymi w języku
polskim, bądź z tłumaczeniami przysięgłymi na język polski, winny zostać złożone w Biurze
Zarządcy Kompensacji w siedzibie Stoczni Gdynia SA przy ul. Czechosłowackiej 3, 81-969
Gdynia, w terminie określonym w ogłoszeniu o Przetargu. Uczestnik Przetargu przyjmuje do
wiadomości, że za datę złożenia dokumentów uważa się dzień wpływu przesyłki do wyżej
wskazanego Biura Zarządcy Kompensacji;
k) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zarządcę Kompensacji – „Bud-Bank Leasing” Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie – danych osobowych Uczestnika Przetargu w celu i w zakresie
niezbędnym dla umożliwienia Uczestnikowi Przetargu udziału w Przetargu i zawarcia ważnej
umowy nabycia składnika majątkowego;
l) zgłaszając swój udział w postępowaniu przetargowym Uczestnik Przetargu działa w dobrej
wierze i ma na celu nabycie składnika majątkowego oferowanego w Przetargu,
m) dane podane przez Uczestnika w Oświadczeniu Rejestracyjnym są pełne i prawdziwe.

.......................................................................
Data złożenia Oświadczenia Rejestracyjnego

………....................................................
Podpis i pieczęć osób uprawnionych do
reprezentacji Uczestnika Przetargu
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