OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym pisemnym
Bud-Bank Leasing Sp. z o.o. działająca w charakterze Zarządcy Kompensacji w imieniu własnym, lecz na rachunek Stoczni Gdynia S.A.
z siedzibą w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3, 81-969 Gdynia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.
o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz.U. z 2008 r.,
nr 233, poz. 1569)

zaprasza do składania ofert na dokonanie wyceny
niektórych składników majątku Stoczni Gdynia S.A.,
które nie zostały dotąd zbyte w toku procesu kompensacji
1. Przedmiotem przetargu jest wybór podmiotu – biegłego, wpisanego
na listę biegłych sądowych z zakresu wyceny, organizacji i zarządzania
lub podmiotu zatrudniającego biegłych, bądź na którego rzecz biegli
świadczą swoje usługi, na podstawie innego stosunku prawnego niż
umowa o pracę, który dokona wyceny wartości rynkowej majątku
Stoczni Gdynia S.A., zdefiniowanego poniżej w pkt 2 jako „Przedmiot
wyceny” w warunkach wymuszonej sprzedaży na zasadach
określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu
kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla
polskiego przemysłu stoczniowego (Dz.U. z 2008 r., nr 233, poz. 1569).
2. Przedmiotem wyceny będą należące do Stoczni Gdynia S.A.:
- narzędzia,
- oprzyrządowanie,
- zapasy magazynowe,
- odzież robocza i ochronna,
- modele zbudowanych statków,
- łożyska, zawiesia, części maszyn,
- materiały biura konstrukcyjnego,
- środki trwałe,
- obrazy, rzeźby,
- wyposażenie oraz przedmioty małocenne,
- bębny zwojowe kabli.
3. Szczegółowych informacji na temat „Przedmiotu wyceny”, w tym na
temat ilości, lokalizacji oraz stanu faktycznego i prawnego
poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład „Przedmiotu wyceny”
udzielać będzie Pan Tadeusz Sakowicz od dnia 26 maja 2010 r. do dnia
1 czerwca 2010 r. w godz. od 8.00 do 14.00 pod numerem telefonu
(58) 627 15 30.
4. Pisemne oferty zawierające proponowaną wysokość wynagrodzenia
(kwota netto + podatek VAT), termin realizacji, specyfikację warunków
do spełnienia przez Zleceniodawcę oraz stosowne dokumenty
potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę do
reprezentowania oferenta należy złożyć w zaklejonych kopertach
z dopiskiem „Konkurs na wycenę składników majątku Stoczni Gdynia
S.A.” w siedzibie Stoczni Gdynia S.A. przy ul. Czechosłowackiej 3,
81-969 Gdynia bądź wysłać na wskazany adres Stoczni Gdynia S.A.

w terminie do dnia 1 czerwca 2010 r. do godziny 15.00. W przypadku
wysłania oferty pocztą lub kurierem liczy się dzień i godzina wpływu
oferty do kancelarii w siedzibie Stoczni Gdynia S.A.
5. Do przygotowania i organizacji przetargu zostanie powołana przez
Zarządcę Kompensacji trzyosobowa komisja przetargowa, która
dokona oceny formalnoprawnej i merytorycznej ofert oraz przedstawi
Zarządcy Kompensacji pisemną rekomendację dotyczącą wyboru ofert.
Rekomendacja komisji przetargowej nie ma charakteru wiążącego dla
Zarządcy Kompensacji.
6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 2 czerwca 2010 r. o godz. 12.00
w siedzibie Stoczni Gdynia S.A. przy ul. Czechosłowackiej 3 w Gdyni.
Ostatecznego wyboru podmiotu dokonującego wyceny wartości
rynkowej majątku Stoczni Gdynia S.A. Zarządca Kompensacji dokona
w terminie do dnia 8 czerwca 2010 r., przy czym wybór ten może
zostać poprzedzony przeprowadzeniem bezpośrednich negocjacji
z wybranymi przez Zarządcę Kompensacji oferentami.
7. Kryteriami, w oparciu o które nastąpi wybór ww. podmiotu, będzie
proponowana wysokość wynagrodzenia za wycenę oraz rękojmia
prawidłowego i terminowego wykonania zlecenia.
8. Z podmiotem wyłonionym w ramach niniejszego przetargu zostanie
zawarta umowa zlecenia na wykonanie wyceny, której treść zostanie
uzgodniona następnie przez Strony.
9. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy zlecenia przez
oferenta, którego oferta została wybrana, Zarządca kompensacji
zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji oraz zawarcia
umowy zlecenia z oferentem, który złożył drugą w kolejności
najkorzystniejszą ofertę.
10. Zarządca Kompensacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia,
odwołania lub zmiany warunków przetargu bez podania przyczyny.
11. W przypadku unieważnienia, odwołania lub zmiany warunków
przetargu jego uczestnikom nie będą przysługiwały żadne roszczenia
przeciwko Zarządcy Kompensacji.
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