
Ogłoszenie nr 7 o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA w postępowaniu kompensacyjnym w STOCZNI GDYNIA SA,
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego
przemysłu stoczniowego (Dz.U. 08.233.1569), zwanej dalej Ustaw.

www.stocznia.gdynia.pl

Ogłoszenie nr 7
o przetargach nieograniczonych
na sprzedaż zespołów składników majątku
Stoczni Gdynia SA

ww ppoo  ssttęę  ppoo  wwaa  nniiuu  kkoomm  ppeenn  ssaa  ccyyjj  nnyymm  pprroo  wwaa  ddzzoo  nnyymm  ww SSTTOOCCZZ  NNII GGDDYYNNIIAA SSAA,,  nnaa  ppoodd  ssttaa  wwiiee  pprrzzee  ppii  ssóóww  uussttaa  wwyy  zz ddnniiaa  
1199  ggrruudd  nniiaa  22000088 rr..  oo ppoo  ssttęę  ppoo  wwaa  nniiuu  kkoomm  ppeenn  ssaa  ccyyjj  nnyymm  ww ppoodd  mmiioo  ttaacchh  oo sszzcczzee  ggóóll  nnyymm  zznnaa  cczzee  nniiuu  ddllaa  ppooll  sskkiiee  ggoo  

pprrzzee  mmyy  ssłłuu  ssttoocczz  nniioo  wwee  ggoo  ((DDzz..UU..  0088..223333..11556699)),,  zzwwaa  nneejj  ddaa  lleejj  UUssttaa  wwąą..

ZZaa  rrzząądd  ccaa  KKoommppeennssaaccjjii
„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 GDYNIA SA 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.

ooggłłaa  sszzaa  oo pprrzzee  pprroo  wwaa  ddzzee  nniiuu  ssiieedd  mmiiuu  pprrzzeettaarrggóóww
nnaa  sspprrzzee  ddaażż  sskkłłaadd  nnii  kkóóww  mmaa  jjąątt  kkuu  

SSttoocczz  nnii  GGddyynniiaa SSAA

1.  Prze tar gi ma ją for mę otwar tych, nie o gra ni czo nych,
bez wa run ko wych i nie dy skry mi na cyj nych prze tar gów,
pro wa dzo nych z za cho wa niem wa run ków uczci wej
kon ku ren cji. Prze tar gi prze pro wa dza ne są w for mie
elek tro nicz nej, za po śred nic twem wi try ny in ter ne to -
wej pod adre sem www.ppp.pwpw.pl/stocznie. 

2. Szcze gó ło we okre śle nie zes po łów skład ni ków ma jąt -
ko wych pod le ga ją cych sprze da ży oraz ozna cze nie ter -
mi nów sprze da ży po szcze gól nych zes po łów
skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdynia SA za wie ra
do ku ment o na zwie Zmie nio ny Plan Sprze da ży skład ni -
ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdynia SA, za twier dzo ny 
Po sta no wie niem Pre ze sa Za rzą du Agen cji Roz wo ju
Przemysłu SA z dnia 28 wrześ nia 2009 r. Po nad to
szcze gó ło wy opis skład ni ków ma jąt ku Stocz ni Gdynia SA
ofe ro wa nych do sprze da ży w ra mach po szcze gól nych
prze tar gów do stęp ny jest w sie dzi bie Stocz ni Gdynia SA
oraz na stro nie in ter ne to wej Stocz ni Gdynia SA
www.stocz nia.gdy nia.pl.

3. Oglę dzin przed mio tów prze tar gu moż na do ko nać
w dni ro bo cze od dnia 2 li sto pa da 2009 r. do dnia 
18 li sto pa da 2009 r. w godz. od 8.00 do 15.00 po
wcześ niej szym te le fo nicz nym uzgod nie niu ter mi nu.
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 sprze da ży w ra mach
po szcze gól nych prze tar gów udzie lać bę dą w sie dzi bie

Stocz ni Gdynia SA w dni ro bo cze człon ko wie gru py 
ro bo czej ds. przy go to wa nia po stę po wa nia prze tar go -
we go, pod nu me ra mi te le fo nów: (058) 627 74 40 
lub (058) 627 79 41.

4. Szcze gó ło wych in for ma cji na te mat do ku men ta cji oraz
wy ma gań ofer to wych udzie lać bę dą w sie dzi bie 
Stocz ni Gdynia SA w dni ro bo cze, w ter mi nie od dnia
2 li sto pa da do dnia 18 li sto pa da 2009 r. w godz. od
8.00 do 15.00, człon ko wie gru py ro bo czej ds. przy go -
to wa nia po stę po wa nia prze tar go we go, pod nu me ra mi
te le fo nów: (058) 627 74 40 lub (058) 627 79 41. 

5. Pro ce du ra prze pro wa dze nia prze tar gów okre ślo na 
zo sta ła przez Pre ze sa Za rzą du Agen cji Roz wo ju Prze-
mysłu SA w po sta no wie niu z dnia 28 wrześ nia 2009 r.,
za twier dza ją cym Re gu la min prze tar gu nie o gra ni czo -
ne go oraz auk cji (zwa ny da lej Re gu la mi nem). Re gu la -
min do stęp ny jest w sie dzi bie Stocz ni Gdynia SA oraz
na stro nie in ter ne to wej Stocz ni Gdynia SA
www.stocz nia.gdy nia.pl.

6. Szcze gó ło we wa run ki przy stą pie nia do Prze tar gu okre -
ślo ne zo sta ły w par. 5 Re gu la mi nu. Na le ży do nich mię -
dzy in ny mi zło że nie w ter mi nie do dnia 18 li sto pa da
2009 r. do godz. 15.00 Oświad cze nia Re je stra cyj ne go,
w try bie i na za sa dach okre ślo nych w par. 5 Re gu la mi nu. 

7. Prze tar gi ob ję te ni niej szym ogło sze niem od bę dą się
w dniu 26 li sto pa da 2009 r. w go dzi nach od 9.00 
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do 13.00, z tym że po go dzi nie 13.00 moż li wa jest 
do gryw ka prze pro wa dzo na zgod nie z po sta no wie nia mi
par. 7 Re gu la mi nu.

8. Uczest nik prze tar gu zwią za ny jest ofer tą zło żo ną
w cza sie prze tar gu do dnia 31 grud nia 2009 r. 
Prze pi su art. 703 kc ab ini tio nie sto su je się.

9. W przy pad ku unie waż nie nia prze tar gu, nie doj ścia prze tar -
gu do skut ku z po wo du bra ku waż nych ofert lub nie wy ło -
nie nia na byw cy z in nych przy czyn, Za rząd ca Kom pen sa cji
sprze da je skład ni ki ma jąt ku Stocz ni w dro dze auk cji. O dniu
prze pro wa dze nia auk cji Za rząd ca Kom pen sa cji ogło si na 
7 dni przed ter mi nem jej prze pro wa dze nia.

10. Uczest nik prze tar gu po no si wszel kie kosz ty zwią za ne z za -
war ciem znim umo wy wwy ni ku roz strzy gnię cia prze tar gu.

11. Ce na uzy ska na w wy ni ku prze tar gu lub auk cji zo sta nie
po wię kszo na o na leż ny po da tek od to wa rów i usług,
je że li obo wią zek opo dat ko wa nia sprze da wa nych skład -
ni ków ma jąt ku po dat kiem od to wa rów i usług wy ni ka
z prze pi sów pra wa. Szcze gó ło wych in for ma cji w tym
za kre sie udzie la ją człon ko wie gru py ro bo czej ds. przy -
go to wa nia po stę po wa nia prze tar go we go, pod nu me -
rem te le fo nu (058) 627 74 40.

12. Uczest ni cy po szcze gól nych prze tar gów, któ rych ofer -
ty nie zo sta ły osta tecznie wy bra ne w prze tar gu,
otrzy ma ją zwrot wpła co ne go wa dium bez od se tek na
wska za ny przez nich ra chu nek ban ko wy w ter mi nie 

7 dni od dnia upły wu ter mi nu zwią za nia ofer tą.
Uczest nik, któ ry wpła cił wa dium, jed nak nie zło żył
waż nej ofer ty, otrzy ma zwrot wa dium w ter mi nie 14
dni od dnia przetargu. 

13.W odniesieniu do „EURO RUSZTOWANIA - Grupa
Stoczni Gdynia” Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdyni umowa
spółki zastrzega, w razie zbycia udziału, prawo
pierwszeństwa do nabycia zbywanych udziałów
pozostałym Wspólnikom. Prawo pierwszeństwa może
być wykonane w terminie jednego miesiąca od dnia
zawiadomienia danego Wspólnika o zamiarze zbycia
udziału.

14. W ter mi nie od dnia 16 li sto pa da 2009 r. na stro nie in -
ter ne to wej Stocz ni www.stocz nia.gdy nia.pl za miesz -
czo ne zo sta ną wzo ry umów, któ re bę dą za wie ra ne
z na byw ca mi. Wzo ry te mo gą za wie rać kla u zu le nie -
ne go cjo wa ne.

15. Za pła ta ce ny sprze da ży za skład nik ma jąt ko wy nie
mo że być w czę ści lub w ca ło ści do ko na na po przez
wy ko na nie upraw nień do do ko ny wa nia ja kich kol wiek
po trą ceń (art. 498 i nast. ko dek su cy wil ne go) przez
uczest ni ka, któ ry wy gra prze targ lub auk cję.

16. Za rząd ca Kom pen sa cji za strze ga so bie pra wo do
unie waż nie nia prze tar gów w ca ło ści lub w czę ści
w każ dym cza sie bez po da wa nia przy czyn oraz do
zmia ny tre ści ni niej sze go ogło sze nia. 
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NNaa  wwyy  żżeejj  ooppii  ssaa  nnyycchh  wwaa  rruunn  kkaacchh  pprrzzee  pprroo  wwaa  ddzzoo  nnee  zzoo  ssttaa  nnąą  pprrzzeezz  ZZaa  rrzząądd  ccęę  KKoomm  ppeenn  ssaa  ccjjii  nnaa  ssttęę  ppuu  jjąą  ccee  pprrzzee  ttaarr  ggii::  

PPrrzzee  ttaarrgg  nnrr  1122

Przed mio tem prze tar gu nr 12 jest sprze daż zes po łu
skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdynia SA, okre ślo nych
w Pla nie Sprze da ży ja ko Zes pół 24, obej mu ją cy ak ty wa fi -
nan so we w po sta ci 15.135 udzia łów w Eu ro mos Spół ce
z ogra ni czo ną od po wie dzial no ścią z sie dzi bą w Gdy ni,
o łącz nej war to ści no mi nal nej 7.567.500,00 zł, re pre zen -
tu ją cych 100% udzia łów w ka pi ta le za kła do wym oraz
100% gło sów na Zgro ma dze niu Wspól ni ków wy żej wy mie -
nio nej Spół ki.

Sza cun ko wa war tość skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni
Gdynia SA ofe ro wa nych do sprze da ży w ra mach prze tar -
gu nr 12, w wa run kach sprze da ży wy mu szo nej, wy no si
2.655.000,00 zł (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt pięć
tysięcy złotych) („Ce na Osza co wa nia”).

Warunkiem udziału w przetargu jest między innymi
uiszczenie przelewem w terminie do dnia 18 listopada
2009 r. na rachunek bankowy Stoczni o numerze 44 1020
1853 0000 9202 0124 4938 wadium w wysokości
określonej przez Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju
Przemysłu S.A., tj. w kwocie 265.500,00 zł (dwieście
sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych).

PPrrzzee  ttaarrgg  nnrr  1133

Przed mio tem prze tar gu nr 13 jest sprze daż zes po łu
skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdynia SA, okre ślo nych
w Pla nie Sprze da ży ja ko Zes pół 27, obej mu ją cy ak ty wa fi -
nan so we w po sta ci 17.000 udzia łów w „EU RO RUSZ TO WA -
NIA – Gru pa Stocz ni Gdy nia” Spół ce z ogra ni czo ną
od po wie dzial no ścią z sie dzi bą w Gdy ni, o łącz nej war to -
ści no mi nal nej 8.500.000,00 zł, re pre zen tu ją cych 85%
udzia łów w ka pi ta le za kła do wym oraz w licz bie gło sów na
Zgro ma dze niu Wspól ni ków wy żej wy mie nio nej Spół ki.

Sza cun ko wa war tość skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdy-
nia SA ofe ro wa nych do sprze da ży w ra mach prze tar gu nr
13, w wa run kach sprze da ży wy mu szo nej, wy no si
8.459.000,00 zł (osiem milionów czterysta pięćdziesiąt
dziewięć tysięcy złotych) („Ce na Osza co wa nia”).
Warunkiem udziału w przetargu jest między innymi

uiszczenie przelewem w terminie do dnia 18 listopada
2009 r. na rachunek bankowy Stoczni o numerze 44 1020
1853 0000 9202 0124 4938 wadium w wysokości
określonej przez Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju
Przemysłu SA, tj. w kwocie 845.900,00  zł (osiemset
czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych).

PPrrzzee  ttaarrgg  nnrr  1144

Przed mio tem prze tar gu nr 14 jest sprze daż zes po łu
skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdynia SA, okre ślo nych
w Pla nie Sprze da ży ja ko Zes pół 32, obej mu ją cy ma jąt ko -
we pra wa au tor skie do pro jek tu stat ku (jed nost ki pły wa -
ją cej) ty pu 8168/27 (sa mo cho do wiec) obej mu ją ce
pro jekt kon trak to wy, kla sy fi ka cyj no-tech nicz ny oraz ro -
bo czy wraz z pra wem włas no ści opra co wa nej do ku men ta -
cji pro jek to wej te go stat ku.

Sza cun ko wa war tość skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni
Gdynia SA ofe ro wa nych do sprze da ży w ra mach prze tar -
gu nr 14, w wa run kach sprze da ży wy mu szo nej, wy no si
2.560.000,00 zł (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt
tysięcy złotych) („Ce na Osza co wa nia”).

Warunkiem udziału w przetargu jest między innymi
uiszczenie przelewem w terminie do dnia 18 listopada
2009 r. na rachunek bankowy Stoczni o numerze 44 1020
1853 0000 9202 0124 4938 wadium w wysokości
określonej przez Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju
Przemysłu SA, tj. w kwocie 256.000,00 zł  (dwieście
pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

PPrrzzee  ttaarrgg  nnrr  1155

Przed mio tem prze tar gu nr 15 jest sprze daż zes po łu
skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdynia SA okre ślo nych
w Pla nie Sprze da ży ja ko Zes pół 33, obej mu ją cy ma jąt ko -
we pra wa au tor skie do pro jek tu stat ku (jed nost ki pły wa -
ją cej) ty pu 8185 (LPG) obej mu ją ce pro jekt kon trak to wy,
kla sy fi ka cyj no-tech nicz ny oraz ro bo czy wraz z pra wem
włas no ści peł nej do ku men ta cji pro jek to wej te go stat ku.
Sza cun ko wa war tość skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni GdyniaSA
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ofe ro wa nych do sprze da ży w ra mach prze tar gu nr 15, wwa run -
kach sprze da ży wy mu szo nej, wy no si 3.090.000,00 zł(trzy miliony
dziewięćdziesiąt tysięcy zło tych) („Ce na Osza co wa nia”).

Warunkiem udziału w przetargu jest między innymi
uiszczenie przelewem w terminie do dnia 18 listopada
2009 r. na rachunek bankowy Stoczni o numerze 44 1020
1853 0000 9202 0124 4938 wadium w wysokości
określonej przez Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju
Przemysłu SA, tj. w kwocie 309.000,00  zł (trzysta
dziewięć tysięcy złotych).

PPrrzzee  ttaarrgg  nnrr  1166

Przed mio tem prze tar gu nr 16 jest sprze daż zes po łu
skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdynia SA okre ślo nych
w Pla nie Sprze da ży ja ko Zes pół 34, obej mu ją cy ma jąt ko -
we pra wa au tor skie do pro jek tów stat ków (jed no stek pły -
wa ją cych) ty pu 8109, 8111, 8113, 8125, 8130, 8138,
8139, 8143, 8144, 8145, 8184, 8229 (kon te ne row ce)
obej mu ją ce pro jek ty kon trak to we, kla sy fi ka cyj no-tech -
nicz ne oraz ro bo cze wraz z pra wem włas no ści peł nej do -
ku men ta cji pro jek to wej tych stat ków, z wy łą cze niem
praw au tor skich do pro jek tu 8184/01.

Sza cun ko wa war tość skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni
Gdynia SA ofe ro wa nych do sprze da ży w ra mach prze tar -
gu nr 16, w wa run kach sprze da ży wy mu szo nej, wy no si
10.601.000,00 zł (dziesięć milionów sześćset jeden
tysięcy złotych zło tych) („Ce na Osza co wa nia”).

Warunkiem udziału w przetargu jest między innymi
uiszczenie przelewem w terminie do dnia 18 listopada
2009 r. na rachunek bankowy Stoczni o numerze 44 1020
1853 0000 9202 0124 4938 wadium w wysokości
określonej przez Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju
Przemysłu SA, tj. w kwocie 1.060.100,00 zł (jeden milion
sześćdziesiąt tysięcy sto złotych). 

PPrrzzee  ttaarrgg  nnrr  1177

Przed mio tem prze tar gu nr 17 jest sprze daż zes po łu
skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdynia SA okre ślo nych
w Pla nie Sprze da ży ja ko Zes pół 35, obej mu ją cy ma jąt ko -

we pra wa au tor skie do pro jek tu stat ku (jed nost ki pły wa -
ją cej) ty pu 8213 (sa mo cho do wiec) obej mu ją ce pro jekt
kon trak to wy, kla sy fi ka cyj no-tech nicz ny oraz ro bo czy
wraz z pra wem włas no ści peł nej do ku men ta cji pro jek to -
wej te go stat ku.

Sza cun ko wa war tość skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdy-
nia SA ofe ro wa nych do sprze da ży w ra mach prze tar gu nr 17,
w wa run kach sprze da ży wy mu szo nej, wy no si 2.092.000,00  zł
(dwa miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych zło tych) 
(„Ce na Osza co wa nia”).

Warunkiem udziału w przetargu jest między innymi
uiszczenie przelewem w terminie do dnia 18 listopada
2009 r. na rachunek bankowy Stoczni o numerze 44 1020
1853 0000 9202 0124 4938 wadium w wysokości
określonej przez Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju
Przemysłu SA, tj. w kwocie 209.200,00  zł (dwieście
dziewięć tysięcy dwieście złotych).

PPrrzzee  ttaarrgg  nnrr  1188

Przed mio tem prze tar gu nr 18 jest sprze daż zes po łu
skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdynia SA okre ślo nych
w Pla nie Sprze da ży ja ko Zes pół 36, obej mu ją cy ma jąt ko -
we pra wa au tor skie do pro jek tów trzech stat ków (jed no -
stek pły wa ją cych) ty pu 8183, 8189 oraz 8226 (ma sow ce
i che mi ka liow ce), obej mu ją ce pro jek ty kon trak to we, kla -
sy fi ka cyj no-tech nicz ne oraz ro bo cze wraz z pra wem
włas no ści peł nej do ku men ta cji pro jek to wej tych stat ków. 

Sza cun ko wa war tość skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni
Gdynia SA ofe ro wa nych do sprze da ży w ra mach prze tar -
gu nr 18, w wa run kach sprze da ży wy mu szo nej, wy no si
3.877.000,00  zł (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt
siedem tysięcy zło tych) („Ce na Osza co wa nia”).

Warunkiem udziału w przetargu jest między innymi
uiszczenie przelewem w terminie do dnia 18 listopada
2009 r. na rachunek bankowy Stoczni o numerze 44 1020
1853 0000 9202 0124 4938 wadium w wysokości
określonej przez Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju
Przemysłu SA, tj. w kwocie 387.700,00  zł (trzysta
osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych).


