OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
Zarządca Kompensacji Stoczni Gdynia S.A. - „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 nr KRS
0000027836, NIP 525-15-80-026, w pełni opłacony kapitał zakładowy wynoszący 500 000,00 zł,
działający w imieniu własnym, ale na rachunek Stoczni Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, ul.
Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod nr 0000060409 NIP: 586-010-23-52 w pełni opłacony kapitał zakładowy Spółki,

zaprasza
do składania ofert na zagospodarowanie i nabycie pozostałości narzędzi, wyposażenia i
oprzyrządowania do produkcji statków

1. Przedmiotem niniejszego konkursu ofert jest przejęcie całości, obejmującego 2836 pozycje,

pakietu pozostałych narzędzi, wyposażenia i oprzyrządowania służącego do produkcji
statków, oraz wykonanie prac obejmujących między innymi ich wyselekcjonowanie,
uprzątnięcie, wywiezienie i ewentualną utylizację niezdatnych do użytku pozostałości.
2. Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu niniejszego konkursu ofert, w tym w szczególności:
• informacje na temat miejsca aktualnej lokalizacji Przedmiotu konkursu oraz

•

•

szczegółowych
warunków realizacji usługi, uwzględniających konieczność
poczynienia przez usługodawcę uzgodnień z właścicielami terenu, na których
przedmiotowe pozostałości są aktualnie składowane, a także inne informacje
niezbędne do złożenia oferty można uzyskać od dnia 4 sierpnia 2014 r. u Pani
Marianny Pawlikowskiej, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od
8.00
do
14.00
pod
numerem
tel.
(58)
781-29-07
e-mail: m.pawlikowska@stocznia.gdynia.pl
szczegółowy wykaz narzędzi, wyposażenia i oprzyrządowania dostępny jest na
stronie www.stocznia.gdynia.pl
Przedmiot konkursu znajduje się na terenie nie należącym do Stoczni Gdynia S.A.,
więc wszelkie czynności polegające m.in. na wyselekcjonowaniu, uprzątnięciu,
wywiezieniu i utylizacji ruchomości należy wykonać w sposób niezakłócający
produkcji i uzgodniony uprzednio z właścicielem terenu, jak również na koszt i
ryzyko Oferenta, który wygra konkurs.

3. Pisemne oferty zawierające dane podmiotu składającego ofertę, w tym jego nazwę oraz
siedzibę, w przypadku Spółek prawa handlowego oryginał odpisu z KRS, a w przypadku osób
fizycznych oryginał odpisu z rejestru działalności gospodarczej oraz proponowane
wynagrodzenie (netto), należy składać osobiście w siedzibie Stoczni Gdynia S.A. przy ul.
Czechosłowackiej 3, ( 81-969 Gdynia ), bądź wysłać na tenże adres, w terminie do dnia
22 sierpnia 2014 roku, do godz. 13.00. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z
dopiskiem „oferta na nabycie i zagospodarowanie pozostałości narzędzi”. W przypadku
wysłania oferty pocztą lub kurierem za moment złożenia oferty uznany zostanie dzień oraz
godzina wpływu oferty do siedziby Stoczni Gdynia S.A. w Gdyni. Oferty nie spełniające
wymogów formalnych oraz/lub złożone po terminie określonym wyżej nie będą brane pod
uwagę. Za poprawność i kompletność oferty, termin, sposób i miejsce jej złożenia odpowiada
składający ofertę. Złożenie oferty do konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem
zapoznania się z treścią niniejszego ogłoszenia konkursowego, Regulaminu niniejszego
konkursu ofert oraz wzoru umowy, której treść nie będzie podlegać negocjacji.

4. Minimalną cenę wywoławczą przedmiotowego pakietu narzędzi i oprzyrządowania do

produkcji statków, uwzględniającą konieczność wykonania czynności, o których mowa w
pkt. 1 powyżej, stanowi kwota 830.000 zł (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy złotych)
netto.
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. Zasady niniejszego konkursu ofert uregulowane zostały w Regulaminie
konkursu ofert.
6. Kryterium w oparciu o które nastąpi wybór ww. podmiotu będzie proponowana cena. Wybór

ofert nastąpi w terminie 1-go dnia roboczego od daty upływu terminu składania ofert.
7. Z podmiotem wyłonionym w ramach niniejszego konkursu zostanie zawarta umowa, której

wzór dostępny będzie w siedzibie Stoczni Gdynia S.A. po dniu 4 sierpnia 2014 r. u Pani
Marianny Pawlikowskiej, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do
14.00 pod numerem tel. (58) 781-29-07.
8. Zarządca Kompensacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia, odwołania lub zmiany

warunków niniejszego konkursu ofert bez podania przyczyny.
9. W przypadku, o którym wyżej mowa uczestnikom postępowania oraz osobom trzecim nie

będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Zarządcy Kompensacji, jak również Stoczni
Gdynia S.A.

