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1.  Przed mio tem kon kur su jest wy ło nie nie na okres nie oz na czo ny, na jem cy sta no wią cych włas ność Skar bu Pań stwa a znaj -
du ją cych się w wie czy stym użyt ko wa niu Stocz ni Gdy nia S.A. nie ru cho mo ści zlo ka li zo wa nych na ob sza rze mon ta żu
ka dłu bów na te re nie Stocz ni Gdy nia S.A., dla któ rych Sąd Re jo no wy w Gdy ni, V Wy dział Ksiąg Wie czy stych pro wa dzi
księ gę wie czy stą KW nr GD1Y/00022785/4, obej mu ją cych su chy dok SD II wraz z te re nem przy do ko wym o łącz nej 
po wierz chni 1400 m2 wraz z rze cza mi ru cho my mi, któ re sta no wią od ręb ną włas ność Stocz ni Gdy nia S.A., w ce lach
zwią za nych z pro wa dzo ną przez na jem cę dzia łal no ścią gos po dar czą.

2.  Pro ce du ra prze pro wa dze nia kon kur su od by wać się bę dzie w opar ciu o po sta no wie nia Re gu la mi nu kon kur su do stęp ne go
od dnia pu bli ka cji ni niej sze go ogło sze nia na stro nie in ter ne to wej Stocz ni Gdy nia S.A.: www.stocz nia.gdy nia.pl

3.  Szcze gó ło wy opis skład ni ków ma jąt ku ofe ro wa nych do wy naj mu wraz z ich lo ka li za cją (map ka) do stęp ny jest od dnia
pu bli ka cji ni niej sze go ogło sze nia na stro nie in ter ne to wej Stocz ni Gdy nia S.A.: www.stocz nia.gdy nia.pl i sta no wi 
Za łącz nik do Re gu la mi nu kon kur su.

4.  Pi sem ne ofer ty z pro po no wa ną wy so ko ścią mie sięcz nej staw ki czyn szu uwzględ nia ją cą wszel kie op ła ty i po dat ki o cha rak -
te rze pu blicz no praw nym, zwią za ne z ko rzy sta niem z su che go do ku SD II, zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pra wa
okre śla ją cy mi wa run ki, wy so kość oraz ter mi ny płat no ści tych świad czeń na le ży zło żyć w za kle jo nych ko per tach z do -
pi skiem „Kon kurs na wy na jem SD II” w sie dzi bie Stocz ni Gdy nia S.A. przy ul. Cze cho sło wac kiej 3, 81-969 Gdy nia bądź
do słać na adres Stocz ni Gdy nia S.A. w nie prze kra czal nym ter mi nie do dnia 22.02.2010 r. do godz. 15.00.

5.  Kon kurs na wy na jem su che go do ku SD II bę dzie dwu e ta po wy. Otwar cie ofert od bę dzie się w dniu 23.02.2010 r. o godz.
14.00 w sie dzi bie Stocz ni Gdy nia S.A. przy ul. Cze cho sło wac kiej 3 w Gdy ni. W ra mach I eta pu kon kur su, ko mi sja kon -
kur so wa do ko na wy bo ru nie wię cej niż trzech ofert naj ko rzyst niej szych pod wzglę dem za pro po no wa nej staw ki czyn szu,
nato miast w II eta pie kon kur su, po prze pro wa dze niu ne go cja cji Za rząd ca Kom pen sa cji do ko na osta tecznego wy bo ru
na jem cy w ter mi nie do dnia 26.02.2010 r. 

6.  Kry te rium, w opar ciu o któ re na stą pi wy bór na jem cy, bę dzie pro po no wa na wy so kość czyn szu naj mu.
7.  Z pod mio tem wy ło nio nym w ra mach ni niej sze go kon kur su zo sta nie za war ta umo wa naj mu na czas nie oz na czo ny, 

za wie ra ją ca kla u zu lę o moż li wo ści jej wy po wie dze nia z za cho wa niem 1-mie sięcz ne go okre su wy po wie dze nia bez 
po da nia przy czy ny wy po wie dze nia. 

8.  Pod mio ty za in te re so wa ne udzia łem w kon kur sie mo gą za poz nać się ze sta nem su che go do ku SD II, któ ry sta no wi
przed miot ni niej sze go kon kur su w dni ro bo cze od dnia 08.02.2010 r. do dnia 19.02.2010 r. w godz. od 8.00 do 15.00
po wcześ niej szym, te le fo nicz nym uzgod nie niu ter mi nu z pa nem Zbi gnie wem Ko nie czką, w go dzi nach od 8.00 do 15.00
pod nu me rem te le fo nu (58) 627 76 41.

9.  Do dat ko wych in for ma cji na te mat skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni ofe ro wa nych do naj mu udzie la w dni ro bo cze
w sie dzi bie Stocz ni Gdy nia S.A. pan Ta de usz Sa ko wicz pod nu me rem te le fo nu (58) 627 15 30. 

Ogło sze nie nr 15 o prze tar gach nie o gra ni czo nych na sprze daż zes po łów skład ni ków ma jąt ku Stocz ni Gdy nia S.A. w po stę po wa niu kom pen sa cyj nym 
w STOCZ NI  GDY NIA S.A., pro wa dzo nym na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach 
o szcze gól nym zna cze niu dla pol skie go prze my słu stocz nio we go (Dz.U. 08.233.1569), zwa nej da lej Usta wą.

Ogło sze nie nr 15
www.stocznia.gdynia.pl

w po stę po wa niu kom pen sa cyj nym pro wa dzo nym w STOCZ NI GDY NIA S.A., na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 
19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze gól nym zna cze niu dla pol skie go prze my słu
stocz nio we go (Dz.U.08.233.1569), zwa nej da lej Usta wą.

Za rząd ca Kom pen sa cji
„BUD – BANK LE A SING” Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie, ul. Twar da 44, 00-831 War sza wa, wpi sa na do re je stru przed się -
bior ców pro wa dzo ne go przez Sąd Re jo no wy dla m.st. War sza wy w War sza wie, XII Wy dział Gos po dar czy Kra jo we go Re je stru
Są do we go pod nu me rem KRS 27836, NIP 525-15-80-026, w peł ni op ła co ny ka pi tał za kła do wy wy no szą cy 500.000,00 zł,
dzia ła ją cy w imie niu włas nym, ale na ra chu nek:
STOCZ NI GDY NIA S.A. z sie dzi bą w Gdy ni przy ul. Cze cho sło wac kiej 3, 81-969 Gdy nia, wpi sa nej do re je stru przed się bior ców
pro wa dzo ne go przez Sąd Re jo no wy Gdańsk-Pół noc w Gdań sku, VIII Wy dział Gos po dar czy Kra jo we go Re je stru Są do we go,
pod nu me rem KRS 60409, NIP 586-010-23-52, z w peł ni wpła co nym ka pi ta łem za kła do wym wy no szą cym
916.411.940,00 zł, ni niej szym 

za pra sza do skła da nia ofert na wy na jem skład ni ków ma jąt ku 
Stocz ni Gdy nia S.A. obej mu ją cych su chy dok SD II 


