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

Zarządca Kompensacji
„BUD – BANK LEASING” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 27836, NIP 525-15-80-026, w pełni opłacony kapitał zakładowy wynoszący
500.000,00 zł, działający w imieniu własnym, ale na rachunek: STOCZNI GDYNIA SA z siedzibą w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3, 81-969 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 60409, NIP 586-010-23-52,
z w pełni wpłaconym kapitałem zakładowym wynoszącym 916.411.940,00 zł.

ogłasza o przeprowadzeniu siedmiu przetargów
na sprzedaż składników majątku
Stoczni Gdynia SA
1. Przetargi mają formę otwar tych, nieograniczonych,
bezwarunkowych i niedyskryminacyjnych przetargów,
prowadzonych z zachowaniem warunków uczciwej
konkurencji. Przetargi przeprowadzane są w formie
elektronicznej, za pośrednictwem witryny internetowej pod adresem www.ppp.pwpw.pl/stocznie.
2. Szczegółowe określenie zespołów składników majątkowych podlegających sprzedaży oraz oznaczenie terminów sprzedaży poszczególnych zespołów
składników majątkowych Stoczni Gdynia SA zawiera
dokument o nazwie Zmieniony Plan Sprzedaży składników majątkowych Stoczni Gdynia SA, zatwierdzony
Postanowieniem Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju
Przemysłu SA z dnia 28 września 2009 r. Ponadto
szczegółowy opis składników majątku Stoczni Gdynia SA
oferowanych do sprzedaży w ramach poszczególnych
przetargów dostępny jest w siedzibie Stoczni Gdynia SA
oraz na stronie internetowej Stoczni Gdynia SA
www.stocznia.gdynia.pl.
3. Oględzin przedmiotów przetargu można dokonać
w dni robocze od dnia 2 listopada 2009 r. do dnia
18 listopada 2009 r. w godz. od 8.00 do 15.00 po
wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Dodatkowych informacji na temat składników majątkowych Stoczni oferowanych do sprzedaży w ramach
poszczególnych przetargów udzielać będą w siedzibie

Stoczni Gdynia SA w dni robocze członkowie grupy
roboczej ds. przygotowania postępowania przetargowego, pod numerami telefonów: (058) 627 74 40
lub (058) 627 79 41.
4. Szczegółowych informacji na temat dokumentacji oraz
wymagań ofer towych udzielać będą w siedzibie
Stoczni Gdynia SA w dni robocze, w terminie od dnia
2 listopada do dnia 18 listopada 2009 r. w godz. od
8.00 do 15.00, członkowie grupy roboczej ds. przygotowania postępowania przetargowego, pod numerami
telefonów: (058) 627 74 40 lub (058) 627 79 41.
5. Procedura przeprowadzenia przetargów określona
została przez Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu SA w postanowieniu z dnia 28 września 2009 r.,
zatwierdzającym Regulamin przetargu nieograniczonego oraz aukcji (zwany dalej Regulaminem). Regulamin dostępny jest w siedzibie Stoczni Gdynia SA oraz
na stronie internetowej Stoczni Gdynia SA
www.stocznia.gdynia.pl.
6. Szczegółowe warunki przystąpienia do Przetargu określone zostały w par. 5 Regulaminu. Należy do nich między innymi złożenie w terminie do dnia 18 listopada
2009 r. do godz. 15.00 Oświadczenia Rejestracyjnego,
w trybie i na zasadach określonych w par. 5 Regulaminu.
7. Przetargi objęte niniejszym ogłoszeniem odbędą się
w dniu 26 listopada 2009 r. w godzinach od 9.00
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do 13.00, z tym że po godzinie 13.00 możliwa jest
7 dni od dnia upływu terminu związania ofer tą.
dogrywka przeprowadzona zgodnie z postanowieniami
Uczestnik, który wpłacił wadium, jednak nie złożył
par. 7 Regulaminu.
ważnej ofer ty, otrzyma zwrot wadium w terminie 14
8. Uczestnik przetargu związany jest ofer tą złożoną
dni od dnia przetargu.
w czasie przetargu do dnia 31 grudnia 2009 r. 13.W odniesieniu do „EURO RUSZTOWANIA - Grupa
Przepisu art. 703 kc ab initio nie stosuje się.
Stoczni Gdynia” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni umowa
9. W przypadku unieważnienia przetargu, niedojścia przetarspółki zastrzega, w razie zbycia udziału, prawo
gu do skutku z powodu braku ważnych ofert lub niewyłopierwszeństwa do nabycia zbywanych udziałów
nienia nabywcy z innych przyczyn, Zarządca Kompensacji
pozostałym Wspólnikom. Prawo pierwszeństwa może
sprzedaje składniki majątku Stoczni w drodze aukcji. O dniu
być wykonane w terminie jednego miesiąca od dnia
przeprowadzenia aukcji Zarządca Kompensacji ogłosi na
zawiadomienia danego Wspólnika o zamiarze zbycia
7 dni przed terminem jej przeprowadzenia.
udziału.
10. Uczestnik przetargu ponosi wszelkie koszty związane z za- 14. W terminie od dnia 16 listopada 2009 r. na stronie inwarciem znim umowy wwyniku rozstrzygnięcia przetargu.
ternetowej Stoczni www.stocznia.gdynia.pl zamiesz11. Cena uzyskana w wyniku przetargu lub aukcji zostanie
czone zostaną wzory umów, które będą zawierane
powiększona o należny podatek od towarów i usług,
z nabywcami. Wzory te mogą zawierać klauzule niejeżeli obowiązek opodatkowania sprzedawanych składnegocjowane.
ników majątku podatkiem od towarów i usług wynika 15. Zapłata ceny sprzedaży za składnik majątkowy nie
z przepisów prawa. Szczegółowych informacji w tym
może być w części lub w całości dokonana poprzez
zakresie udzielają członkowie grupy roboczej ds. przywykonanie uprawnień do dokonywania jakichkolwiek
gotowania postępowania przetargowego, pod numepotrąceń (art. 498 i nast. kodeksu cywilnego) przez
rem telefonu (058) 627 74 40.
uczestnika, który wygra przetarg lub aukcję.
12. Uczestnicy poszczególnych przetargów, których ofer- 16. Zarządca Kompensacji zastrzega sobie prawo do
ty nie zostały ostatecznie wybrane w przetargu,
unieważnienia przetargów w całości lub w części
otrzymają zwrot wpłaconego wadium bez odsetek na
w każdym czasie bez podawania przyczyn oraz do
wskazany przez nich rachunek bankowy w terminie
zmiany treści niniejszego ogłoszenia.
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Na wyżej opi sanych warunk ach pr zeprowadzone zost aną pr zez Zar ządcę Kompensacji następuj ące pr ze t argi:
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
Przedmiotem przetargu nr 12 jest sprzedaż zespołu
określonej przez Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju
składników majątkowych Stoczni Gdynia SA, określonych
Przemysłu SA, tj. w kwocie 845.900,00 zł (osiemset
w Planie Sprzedaży jako Zespół 24, obejmujący aktywa ficzterdzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych).
nansowe w postaci 15.135 udziałów w Euromos Spółce
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni,
o łącznej war tości nominalnej 7.567.500,00 zł, reprezentujących 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz
100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników wyżej wymienionej Spółki.
Przedmiotem przetargu nr 14 jest sprzedaż zespołu
składników majątkowych Stoczni Gdynia SA, określonych
Szacunkowa war tość składników majątkowych Stoczni
w Planie Sprzedaży jako Zespół 32, obejmujący majątkoGdynia SA oferowanych do sprzedaży w ramach przetarwe prawa autorskie do projektu statku (jednostki pływagu nr 12, w warunkach sprzedaży wymuszonej, wynosi
jącej) typu 8168/27 (samochodowiec) obejmujące
2.655.000,00 zł (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt pięć
projekt kontraktowy, klasyfikacyjno-techniczny oraz rotysięcy złotych) („Cena Oszacowania”).
boczy wraz z prawem własności opracowanej dokumentacji
projektowej tego statku.
Warunkiem udziału w przetargu jest między innymi

Przetarg nr 12

Przetarg nr 14

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).

Szacunkowa war tość składników majątkowych Stoczni
Gdynia SA oferowanych do sprzedaży w ramach przetargu nr 14, w warunkach sprzedaży wymuszonej, wynosi
2.560.000,00 zł (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt
tysięcy złotych) („Cena Oszacowania”).

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
Przedmiotem przetargu nr 13 jest sprzedaż zespołu określonej przez Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju
składników majątkowych Stoczni Gdynia SA, określonych Przemysłu SA, tj. w kwocie 256.000,00 zł (dwieście
w Planie Sprzedaży jako Zespół 27, obejmujący aktywa fi- pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
nansowe w postaci 17.000 udziałów w „EURO RUSZTOWANIA – Grupa Stoczni Gdynia” Spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, o łącznej war tości nominalnej 8.500.000,00 zł, reprezentujących 85%
udziałów w kapitale zakładowym oraz w liczbie głosów na
Przedmiotem przetargu nr 15 jest sprzedaż zespołu
Zgromadzeniu Wspólników wyżej wymienionej Spółki.
składników majątkowych Stoczni Gdynia SA określonych
Szacunkowa wartość składników majątkowych Stoczni Gdy- w Planie Sprzedaży jako Zespół 33, obejmujący majątkonia SA oferowanych do sprzedaży w ramach przetargu nr we prawa autorskie do projektu statku (jednostki pływa13, w warunkach sprzedaży wymuszonej, wynosi jącej) typu 8185 (LPG) obejmujące projekt kontraktowy,
8.459.000,00 zł (osiem milionów czterysta pięćdziesiąt klasyfikacyjno-techniczny oraz roboczy wraz z prawem
własności pełnej dokumentacji projektowej tego statku.
dziewięć tysięcy złotych) („Cena Oszacowania”).
Warunkiem udziału w przetargu jest między innymi Szacunkowa wartość składników majątkowych Stoczni GdyniaSA

Przetarg nr 13

Przetarg nr 15
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oferowanych do sprzedaży w ramach przetargu nr 15, wwarun- we prawa autorskie do projektu statku (jednostki pływakach sprzedaży wymuszonej, wynosi 3.090.000,00 zł(trzy miliony jącej) typu 8213 (samochodowiec) obejmujące projekt
dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) („Cena Oszacowania”).
kontraktowy, klasyfikacyjno-techniczny oraz roboczy
wraz z prawem własności pełnej dokumentacji projektoWarunkiem udziału w przetargu jest między innymi wej tego statku.
uiszczenie przelewem w terminie do dnia 18 listopada
2009 r. na rachunek bankowy Stoczni o numerze 44 1020 Szacunkowa wartość składników majątkowych Stoczni Gdy1853 0000 9202 0124 4938 wadium w wysokości nia SA oferowanych do sprzedaży w ramach przetargu nr 17,
określonej przez Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju w warunkach sprzedaży wymuszonej, wynosi 2.092.000,00 zł
Przemysłu SA, tj. w kwocie 309.000,00 zł (trzysta (dwa miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych złotych)
dziewięć tysięcy złotych).
(„Cena Oszacowania”).
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
Przedmiotem przetargu nr 16 jest sprzedaż zespołu określonej przez Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju
składników majątkowych Stoczni Gdynia SA określonych Przemysłu SA, tj. w kwocie 209.200,00 zł (dwieście
w Planie Sprzedaży jako Zespół 34, obejmujący majątko- dziewięć tysięcy dwieście złotych).
we prawa autorskie do projektów statków (jednostek pływających) typu 8109, 8111, 8113, 8125, 8130, 8138,
8139, 8143, 8144, 8145, 8184, 8229 (kontenerowce)
obejmujące projekty kontraktowe, klasyfikacyjno-techniczne oraz robocze wraz z prawem własności pełnej dokumentacji projektowej tych statków, z wyłączeniem
praw autorskich do projektu 8184/01.
Przedmiotem przetargu nr 18 jest sprzedaż zespołu
składników majątkowych Stoczni Gdynia SA określonych
Szacunkowa war tość składników majątkowych Stoczni w Planie Sprzedaży jako Zespół 36, obejmujący majątkoGdynia SA oferowanych do sprzedaży w ramach przetar- we prawa autorskie do projektów trzech statków (jednogu nr 16, w warunkach sprzedaży wymuszonej, wynosi stek pływających) typu 8183, 8189 oraz 8226 (masowce
10.601.000,00 zł (dziesięć milionów sześćset jeden i chemikaliowce), obejmujące projekty kontraktowe, klatysięcy złotych złotych) („Cena Oszacowania”).
syfikacyjno-techniczne oraz robocze wraz z prawem
własności pełnej dokumentacji projektowej tych statków.
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 Szacunkowa war tość składników majątkowych Stoczni
1853 0000 9202 0124 4938 wadium w wysokości Gdynia SA oferowanych do sprzedaży w ramach przetarokreślonej przez Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju gu nr 18, w warunkach sprzedaży wymuszonej, wynosi
Przemysłu SA, tj. w kwocie 1.060.100,00 zł (jeden milion 3.877.000,00 zł (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt
sześćdziesiąt tysięcy sto złotych).
siedem tysięcy złotych) („Cena Oszacowania”).

Przetarg nr 16

Przetarg nr 18

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
Przedmiotem przetargu nr 17 jest sprzedaż zespołu określonej przez Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju
składników majątkowych Stoczni Gdynia SA określonych Przemysłu SA, tj. w kwocie 387.700,00 zł (trzysta
w Planie Sprzedaży jako Zespół 35, obejmujący majątko- osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych).

Przetarg nr 17
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