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Ogłoszenie nr 18 
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 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.2008.233.1569), 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; 

og ła sza o prze pro wa dze niu 14 prze tar gów 
na sprze daż zes po łów skład ni ków ma jąt ku Stocz ni Gdy nia S.A. 

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 ucz ci wej kon ku ren cji. Prze tar gi prze pro wa dza ne są w for mie elek tro nicz nej, za poś red nic twem 
wi try ny in ter ne to wej pod adre sem www.ppp.pwpw.pl/stocz nie, zwa nej da lej Wi try ną.

2. Szcze gó ło we ze sta wie nie zes po łów skład ni ków ma jąt ko wych po dle ga ją cych sprze da ży oraz oz na cze nie ter mi nów sprze da ży
posz cze gól nych zes po łów skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdy nia S.A. za wie ra do ku ment o naz wie Zmie nio ny Plan Sprze -
da ży zes po łów skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdy nia S.A. – maj 2010 r., za twier dzo ny po sta no wie niem Pre ze sa Za rzą du
Agen cji Roz wo ju Prze my słu S.A. z dnia 28 ma ja 2010 ro ku. Po nad to szcze gó ło wy opis skład ni ków ma jąt ku Stocz ni Gdy nia S.A.
ofe ro wa nych do sprze da ży w ra mach posz cze gól nych prze tar gów do stęp ny jest w sie dzi bie Stocz ni Gdy nia S.A. oraz na stro nie
in ter ne to wej Stocz ni Gdy nia S.A. 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 18 sier pnia 2010 r. do dnia 6 wrześ nia 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. 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 posz cze gól nych prze tar gów udzie lać bę dą 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: (58) 627 70 10
(prze tar gi o nu me rach od 7 do 10) i (58) 627 73 00 (prze tar gi o nu me rach od 11 do 20). 

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 dni ro bo cze, w ter mi nie od dnia
18 sier pnia 2010 r. do dnia 6 wrześ nia 2010 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: (58) 627 70 10 lub (58) 627 73 00. W tym sa mym ter mi nie i tych sa -
mych go dzi nach, w sie dzi bie Stocz ni Gdy nia S.A. moż na za poz nać się z do ku men ta cją oraz wy ma ga nia mi ofer to wy mi, 
po wcześ niej szym te le fo nicz nym uzgod nie niu ter mi nu, tel. (58) 627 70 10 (prze tar gi o nu me rach od 7 do 10) lub (58) 627
73 00 (prze tar gi o nu me rach od 11 do 20).

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 my słu S.A. w po sta no wie -
niu z dnia 28 ma ja 2010 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 Gdy nia S.A. oraz na stro nie in ter ne to wej Stocz ni Gdy nia S.A. www.stocz nia.gdy nia.pl

6. Szcze gó ło we wa run ki przy stą pie nia do prze tar gów okre ślo ne zo sta ły w § 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 6 wrześ nia 2010 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 Re gu la mi nie. Do dnia 6 wrześ nia 2010 r. na le ży tak że do ko nać wpła ty wa dium, w wy so ko ści wska za nej po ni żej
w tre ści og ło sze nia, na ra chu nek ban ko wy Stocz ni Gdy nia S.A. o nu me rze 44 1020 1853 0000 9202 0124 4938. Za dzień
wpła ty wa dium uwa ża się da tę uz na nia ra chun ku ban ko we go ca łą kwo tą wa dium.

7. Prze tar gi ob ję te ni niej szym og ło sze niem od bę dą się w dniu 15 wrześ nia 2010 r. w go dzi nach od 9.00 do 13.00, z tym że po
go dzi nie 13.00 moż li wa jest do gryw ka, prze pro wa dza na zgod nie z po sta no wie nia mi § 7 Re gu la mi nu.

8. Uczest nik prze tar gu jest zwią za ny ofer tą zło żo ną w cza sie prze tar gu do dnia 31 grud nia 2010r. Prze pi su art. 703 § 1 ab ini -
tio k.c. 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 bę dzie zby wał skład ni ki ma jąt ku Stocz ni Gdy nia S.A. w dro dze auk cji.
O dniu prze pro wa dze nia auk cji Za rząd ca Kom pen sa cji og ło si co naj mniej 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 z nim umo wy w wy 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 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 rem te le fo nu: (58) 627 70 10.

12. Uczest ni cy posz cze gól nych prze tar gów, któ rych ofer ty nie zo sta ły osta tecz nie wy bra ne w prze tar gu, otrzy ma ją zwrot wpła -
co ne go wa dium w wy so ko ści no mi nal nej, tj. bez od se tek na wska za ny przez nich ra chu nek ban ko wy w ter mi nie 7 dni od
dnia up ły wu ter mi nu zwią za nia ofer tą. Uczest nik, któ ry wpła cił wa dium, lecz nie zło żył waż nej ofer ty, otrzy ma zwrot wa dium
w wy so ko ści no mi nal nej w ter mi nie 14 dni od dnia prze tar gu. 

13. Na stro nie in ter ne to wej Stocz ni Gdy nia S.A. za miesz czo na zo sta ła In struk cja Po stę po wa nia, okre śla ją ca szcze gó ło we za sa dy
ko rzy sta nia z Wi try ny, za poś red nic twem któ rej zo sta nie prze pro wa dzo ny prze targ. W ter mi nie do dnia 25 sier pnia 2010 r.
udo stęp nio ne zo sta ną na stro nie in ter ne to wej Stocz ni Gdy nia S.A. tak że wzo ry umów za wie ra nych z na byw ca mi przed mio tów
prze tar gów. Wzo ry te mo gą za wie rać kla u zu le nie ne go cjo wa ne.

14. Zap ła ta ce ny 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.

15. Za rząd ca Kom pen sa cji za strze ga so bie pra wo unie waż nie nia wszyst kich lub wy bra nych prze tar gów w każ dym cza sie bez 
po da nia przy czyn oraz do zmia ny tre ści ni niej sze go og ło sze nia.

Na wy żej opi sa nych wa run kach prze pro wa dzo ne zo sta ną przez Za rząd cę Kom pen sa cji na stę pu ją ce prze tar gi: 
Prze targ nr 7
Przed mio tem prze tar gu nr 7 jest sprze daż zes po łu skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdy nia S.A. okre ślo ne go w Zmie nio nym
Pla nie Sprze da ży ja ko Zes pół 33 – 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 Gdy nia S.A. ofe ro wa nych do sprze da ży w ra mach prze tar gu nr 7 wy no si
3.090.000,00 zł (słow nie: trzy mi lio ny dzie więć dzie siąt ty się cy zło tych 00/100) („Ce na Osza co wa nia”).

Wa run kiem udzia łu w prze tar gu jest mię dzy in ny mi uisz cze nie prze le wem w ter mi nie do dnia 6 wrześ nia 2010 r. na ra chu nek ban ko wy
Stocz ni Gdy nia S.A. o nu me rze 44 1020 1853 0000 9202 0124 4938 wa dium w wy so ko ści okre ślo nej przez Pre ze sa Za rzą du Agen cji
Roz wo ju Prze my słu S.A., tj. w kwo cie 309.000,00 zł (słow nie: trzy sta dzie więć ty się cy zło tych 00/100). 

Prze targ nr 8
Przed mio tem prze tar gu nr 8 jest sprze daż zes po łu skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdy nia S.A. okre ślo ne go w Zmie nio nym
Pla nie Sprze da ży ja ko Zes pół 34 – ma jąt ko we pra wa au tor skie do pro jek tów 12 stat ków (jed no stek pły wa ją cych) ty pu 8109,
8111, 8113, 8125, 8130, 8138, 8139, 8143, 8144, 8145, 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 pro jek tu 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 Gdy nia S.A. ofe ro wa nych do sprze da ży w ra mach prze tar gu nr 8 wy no si
10.601.000,00 zł (słow nie: dzie sięć mi lio nów sześ ćset je den ty się cy zło tych 00/100) („Ce na Osza co wa nia”).

Wa run kiem udzia łu w prze tar gu jest mię dzy in ny mi uisz cze nie prze le wem w ter mi nie do dnia 6 wrześ nia 2010 r. na ra chu nek ban ko wy
Stocz ni Gdy nia S.A. o nu me rze 44 1020 1853 0000 9202 0124 4938 wa dium w wy so ko ści okre ślo nej przez Pre ze sa Za rzą du Agen cji
Roz wo ju Prze my słu S.A., tj. w kwo cie 1.060.100,00 zł (słow nie: je den mi lion sześ ćdzie siąt ty się cy sto zło tych 00/100). 

Prze targ nr 9
Przed mio tem prze tar gu nr 9 jest sprze daż zes po łu skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdy nia S.A. okre ślo ne go w Zmie nio nym
Pla nie Sprze da ży ja ko Zes pół 35 – 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 S.A. ofe ro wa nych do sprze da ży w ra mach prze tar gu nr 9 wy no si
2.092.000,00 zł (słow nie: dwa mi lio ny dzie więć dzie siąt dwa ty sią ce zło tych 00/100) („Ce na Osza co wa nia”).

Wa run kiem udzia łu w prze tar gu jest mię dzy in ny mi uisz cze nie prze le wem w ter mi nie do dnia 6 wrześ nia 2010 r. na ra chu nek ban ko wy
Stocz ni Gdy nia S.A. o nu me rze 44 1020 1853 0000 9202 0124 4938 wa dium w wy so ko ści okre ślo nej przez Pre ze sa Za rzą du Agen cji
Roz wo ju Prze my słu S.A., tj. w kwo cie 209.200,00 zł (słow nie: dwie ście dzie więć ty się cy dwie ście zło tych 00/100). 

Prze targ nr 10
Przed mio tem prze tar gu nr 10 jest sprze daż zes po łu skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdy nia S.A. okre ślo ne go w Zmie nio nym 
Pla nie Sprze da ży ja ko Zes pół 36 – ma jąt ko we pra wa au tor skie do pro jek tów 3 stat ków (jed no stek pły wa ją cych) ty pu 8183, 8226
oraz 8189 (zbior ni kow ce i che mi ka lio wiec) 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 Gdy nia S.A. ofe ro wa nych do sprze da ży w ra mach prze tar gu nr 10 wy no si
3.877.000,00 zł (słow nie: trzy mi lio ny osiem set sie dem dzie siąt sie dem ty się cy zło tych 00/100) („Ce na Osza co wa nia”).

Wa run kiem udzia łu w prze tar gu jest mię dzy in ny mi uisz cze nie prze le wem w ter mi nie do dnia 6 wrześ nia 2010 r. na ra chu nek 
ban ko wy Stocz ni Gdy nia S.A. o nu me rze 44 1020 1853 0000 9202 0124 4938 wa dium w wy so ko ści okre ślo nej przez Pre ze sa 
Za rzą du Agen cji Roz wo ju Prze my słu S.A., tj. w kwo cie 387.700,00 zł (słow nie: trzy sta osiem dzie siąt sie dem ty się cy sie dem set
zło tych 00/100). 

Prze targ nr 11
Przed mio tem prze tar gu nr 11 jest sprze daż zes po łu skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdy nia S.A. okre ślo ne go w Zmie nio nym Pla nie
Sprze da ży ja ko Zes pół 38a, obej mu ją ce go ma te ria ły (bla chy), szcze gó ło wo opi sa ne w za łącz ni ku nr 7a do Pla nu Sprze da ży 
zes po łów skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdy nia S.A. – maj 2010 r.

Sza cun ko wa war tość skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdy nia S.A. ofe ro wa nych do sprze da ży w ra mach prze tar gu nr 11 wy no si
192.470,50 zł (słow nie: sto dzie więć dzie siąt dwa ty sią ce czte ry sta sie dem dzie siąt zło tych 50/100) („Ce na Osza co wa nia”).

Wa run kiem udzia łu w prze tar gu jest mię dzy in ny mi uisz cze nie prze le wem w ter mi nie do dnia 6 wrześ nia 2010 r. na ra chu nek ban ko wy
Stocz ni Gdy nia S.A. o nu me rze 44 1020 1853 0000 9202 0124 4938 wa dium w wy so ko ści okre ślo nej przez Pre ze sa Za rzą du Agen cji
Roz wo ju Prze my słu S.A., tj. w kwo cie 19.247,05 zł (słow nie: dzie więt na ście ty się cy dwie ście czter dzie ści sie dem zło tych 05/100). 

Prze targ nr 12
Przed mio tem prze tar gu nr 12 jest sprze daż zes po łu skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdy nia S.A. okre ślo ne go w Zmie nio nym 
Pla nie Sprze da ży ja ko Zes pół 38b, obej mu ją ce go ma te ria ły (ru ry), szcze gó ło wo opi sa ne w za łącz ni ku nr 7b do Pla nu Sprze da ży
zes po łów skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdy nia S.A. – maj 2010 r.

Sza cun ko wa war tość skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdy nia S.A. ofe ro wa nych do sprze da ży w ra mach prze tar gu nr 12 wy no si
379.574,68 zł (słow nie: trzy sta sie dem dzie siąt dzie więć ty się cy pięć set sie dem dzie siąt czte ry zło te 68/100) („Ce na Osza co wa nia”).

Wa run kiem udzia łu w prze tar gu jest mię dzy in ny mi uisz cze nie prze le wem w ter mi nie do dnia 6 wrześ nia 2010 r. na ra chu nek ban ko wy
Stocz ni Gdy nia S.A. o nu me rze 44 1020 1853 0000 9202 0124 4938 wa dium w wy so ko ści okre ślo nej przez Pre ze sa Za rzą du Agen cji
Roz wo ju Prze my słu S.A., tj. w kwo cie 37.957,47 zł (słow nie: trzy dzie ści sie dem ty się cy dzie więć set pięć dzie siąt sie dem zło tych 47/100). 

Prze targ nr 13
Przed mio tem prze tar gu nr 13 jest sprze daż zes po łu skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdy nia S.A. okre ślo ne go w Zmie nio nym 
Pla nie Sprze da ży ja ko Zes pół 38c, obej mu ją ce go ma te ria ły (pro fi le, kształ tow ni ki, bed nar ki, prę ty, te ow ni ki), szcze gó ło wo 
opi sa ne w za łącz ni ku nr 7c do Pla nu Sprze da ży zes po łów skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdy nia S.A. – maj 2010 r.

Sza cun ko wa war tość skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdy nia S.A. ofe ro wa nych do sprze da ży w ra mach prze tar gu nr 13 wy no si
383.935,62 zł (słow nie: trzy sta osiem dzie siąt trzy ty sią ce dzie więć set trzy dzie ści pięć zło tych 62/100) („Ce na Osza co wa nia”).

Wa run kiem udzia łu w prze tar gu jest mię dzy in ny mi uisz cze nie prze le wem w ter mi nie do dnia 6 wrześ nia 2010 r. na ra chu nek ban ko wy
Stocz ni Gdy nia S.A. o nu me rze 44 1020 1853 0000 9202 0124 4938 wa dium w wy so ko ści okre ślo nej przez Pre ze sa Za rzą du Agen cji
Roz wo ju Prze my słu S.A., tj. w kwo cie 38.393,56 zł (słow nie: trzy dzie ści osiem ty się cy trzy sta dzie więć dzie siąt trzy zło te 56/100). 

Prze targ nr 14
Przed mio tem prze tar gu nr 14 jest sprze daż zes po łu skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdy nia S.A. okre ślo ne go w Zmie nio nym 
Pla nie Sprze da ży ja ko Zes pół 38d, obej mu ją ce go ma te ria ły (wy ro by che micz ne, far by, roz pusz czal ni ki, kle je, sma ry, ole je),
szcze gó ło wo opi sa ne w za łącz ni ku nr 7d do Pla nu Sprze da ży zes po łów skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdy nia S.A. – maj 2010 r.

Sza cun ko wa war tość skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdy nia S.A. ofe ro wa nych do sprze da ży w ra mach prze tar gu nr 14 wy no si
1.305.830,41 zł (słow nie: je den mi lion trzy sta pięć ty się cy osiem set trzy dzie ści zło tych 41/100) („Ce na Osza co wa nia”).

Wa run kiem udzia łu w prze tar gu jest mię dzy in ny mi uisz cze nie prze le wem w ter mi nie do dnia 6 wrześ nia 2010 r. na ra chu nek ban ko wy
Stocz ni Gdy nia S.A. o nu me rze 44 1020 1853 0000 9202 0124 4938 wa dium w wy so ko ści okre ślo nej przez Pre ze sa Za rzą du Agen cji
Roz wo ju Prze my słu S.A., tj. w kwo cie 130.583,04 zł (słow nie: sto trzy dzie ści ty się cy pięć set osiem dzie siąt trzy zło te 04/100). 

Prze targ nr 15
Przed mio tem prze tar gu nr 15 jest sprze daż zes po łu skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdy nia S.A. okre ślo ne go w Zmie nio nym Pla nie
Sprze da ży ja ko Zes pół 38e, obej mu ją ce go ma te ria ły (wy ro by z two rzyw sztucz nych, pły ty, usz czel ki, wę że, wy kła dzi ny PCV),
szcze gó ło wo opi sa ne w za łącz ni ku nr 7e do Pla nu Sprze da ży zes po łów skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdy nia S.A. – maj 2010 r.

Sza cun ko wa war tość skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdy nia S.A. ofe ro wa nych do sprze da ży w ra mach prze tar gu nr 15 wy no si
214.569,15 zł (słow nie: dwie ście czter na ście ty się cy pięć set sześ ćdzie siąt dzie więć zło tych 15/100) („Ce na Osza co wa nia”).

Wa run kiem udzia łu w prze tar gu jest mię dzy in ny mi uisz cze nie prze le wem w ter mi nie do dnia 6 wrześ nia 2010 r. na ra chu nek ban ko wy
Stocz ni Gdy nia S.A. o nu me rze 44 1020 1853 0000 9202 0124 4938 wa dium w wy so ko ści okre ślo nej przez Pre ze sa Za rzą du Agen cji
Roz wo ju Prze my słu S.A., tj. w kwo cie 21.456,92 zł (słow nie: dwa dzie ścia je den ty się cy czte ry sta pięć dzie siąt sześć zło tych 92/100). 

Prze targ nr 16
Przed mio tem prze tar gu nr 16 jest sprze daż zes po łu skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdy nia S.A. okre ślo ne go w Zmie nio nym 
Pla nie Sprze da ży ja ko Zes pół 38f, obej mu ją ce go ma te ria ły (izo la cyj ne z weł ny mi ne ral nej i otu li ny), szcze gó ło wo opi sa ne 
w za łącz ni ku nr 7f do Pla nu Sprze da ży zes po łów skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdy nia S.A. – maj 2010 r.

Sza cun ko wa war tość skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdy nia S.A. ofe ro wa nych do sprze da ży w ra mach prze tar gu nr 16 wy no si
92.208,31 zł (słow nie: dzie więć dzie siąt dwa ty sią ce dwie ście osiem zło tych 31/100) („Ce na Osza co wa nia”).

Wa run kiem udzia łu w prze tar gu jest mię dzy in ny mi uisz cze nie prze le wem w ter mi nie do dnia 6 wrześ nia 2010 r. na ra chu nek 
ban ko wy Stocz ni Gdy nia S.A. o nu me rze 44 1020 1853 0000 9202 0124 4938 wa dium w wy so ko ści okre ślo nej przez Pre ze sa Za rzą du
Agen cji Roz wo ju Prze my słu S.A., tj. w kwo cie 9.220,83 zł (słow nie: dzie więć ty się cy dwie ście dwa dzie ścia zło tych 83/100). 

Prze targ nr 17
Przed mio tem prze tar gu nr 17 jest sprze daż zes po łu skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdy nia S.A. okre ślo ne go w Zmie nio nym 
Pla nie Sprze da ży ja ko Zes pół 38g, obej mu ją ce go ma te ria ły (sta lo we ele men ty zbro je nia stat ku, wła zy, ża lu zje, scho dy, dra bi ny,
łu ki, kra ty, przej ścia tu le jo we, zręb ni ce, zwęż ki, stój ki, si ta), szcze gó ło wo opi sa ne w za łącz ni ku nr 7g do Pla nu Sprze da ży 
zes po łów skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdy nia S.A. – maj 2010 r.

Sza cun ko wa war tość skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdy nia S.A. ofe ro wa nych do sprze da ży w ra mach prze tar gu nr 17 wy no si
375.414,79 zł (słow nie: trzy sta sie dem dzie siąt pięć ty się cy czte ry sta czter na ście zło tych 79/100) („Ce na Osza co wa nia”).

Wa run kiem udzia łu w prze tar gu jest mię dzy in ny mi uisz cze nie prze le wem w ter mi nie do dnia 6 wrześ nia 2010 r. na ra chu nek ban ko wy
Stocz ni Gdy nia S.A. o nu me rze 44 1020 1853 0000 9202 0124 4938 wa dium w wy so ko ści okre ślo nej przez Pre ze sa Za rzą du Agen cji
Roz wo ju Prze my słu S.A., tj. w kwo cie 37.541,48 zł (słow nie: trzy dzie ści sie dem ty się cy pięć set czter dzie ści je den zło tych 48/100). 

Prze targ nr 18
Przed mio tem prze tar gu nr 18 jest sprze daż zes po łu skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdy nia S.A. okre ślo ne go w Zmie nio nym 
Pla nie Sprze da ży ja ko Zes pół 38h, obej mu ją ce go ma te ria ły (kab le i ar ma tu rę elek trycz ną), szcze gó ło wo opi sa ne w za łącz ni ku
nr 7h do Pla nu Sprze da ży zes po łów skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdy nia S.A. – maj 2010 r.

Sza cun ko wa war tość skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdy nia S.A. ofe ro wa nych do sprze da ży w ra mach prze tar gu nr 18 wy no si
539.607,95 zł (słow nie: pięć set trzy dzie ści dzie więć ty się cy sześ ćset sie dem zło tych 95/100) („Ce na Osza co wa nia”).

Wa run kiem udzia łu w prze tar gu jest mię dzy in ny mi uisz cze nie prze le wem w ter mi nie do dnia 6 wrześ nia 2010 r. na ra chu nek ban ko wy
Stocz ni Gdy nia S.A. o nu me rze 44 1020 1853 0000 9202 0124 4938 wa dium w wy so ko ści okre ślo nej przez Pre ze sa Za rzą du Agen cji
Roz wo ju Prze my słu S.A., tj. w kwo cie 53.960,80 zł (słow nie: pięć dzie siąt trzy ty sią ce dzie więć set sześ ćdzie siąt zło tych 80/100). 

Prze targ nr 19
Przed mio tem prze tar gu nr 19 jest sprze daż zes po łu skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdy nia S.A. okre ślo ne go w Zmie nio nym Pla nie
Sprze da ży ja ko Zes pół 38i, obej mu ją ce go ma te ria ły (ar ma tu rę hy dra u licz ną, pom py, za wo ry, za su wy, koł nie rze, prze pust ni ce,
obej my, uch wy ty, sworz nie, śru by, eżek to ry, fil try, kla py, ko la na, króć ce, lej ki, złą czki i ele men ty ta kie lun ku), szcze gó ło wo 
opi sa ne w za łącz ni ku nr 7i do Pla nu Sprze da ży zes po łów skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdy nia S.A. – maj 2010 r.

Sza cun ko wa war tość skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdy nia S.A. ofe ro wa nych do sprze da ży w ra mach prze tar gu nr 19 wy no si
1.921.054,49 zł (słow nie: je den mi lion dzie więć set dwa dzie ścia je den ty się cy pięć dzie siąt czte ry zło te 49/100) („Ce na Osza co wa nia”).

Wa run kiem udzia łu w prze tar gu jest mię dzy in ny mi uisz cze nie prze le wem w ter mi nie do dnia 6 wrześ nia 2010 r. na ra chu nek ban ko wy
Stocz ni Gdy nia S.A. o nu me rze 44 1020 1853 0000 9202 0124 4938 wa dium w wy so ko ści okre ślo nej przez Pre ze sa Za rzą du Agen cji
Roz wo ju Prze my słu S.A., tj. w kwo cie 192.105,45 zł (słow nie: sto dzie więć dzie siąt dwa ty sią ce sto pięć zło tych 45/100). 

Prze targ nr 20
Przed mio tem prze tar gu nr 20 jest sprze daż zes po łu skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdy nia S.A. okre ślo ne go w Zmie nio nym Pla nie
Sprze da ży ja ko Zes pół 38j, obej mu ją ce go ma te ria ły (tyl ni cę ka dłu ba, za wie sze nie ste ru, sto per, klu zy), szcze gó ło wo opi sa ne
w za łącz ni ku nr 7j do Pla nu Sprze da ży zes po łów skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdy nia S.A. – maj 2010 r.

Sza cun ko wa war tość skład ni ków ma jąt ko wych Stocz ni Gdy nia S.A. ofe ro wa nych do sprze da ży w ra mach prze tar gu nr 20 wy no si
304.258,00 zł (słow nie: trzy sta czte ry ty sią ce dwie ście pięć dzie siąt osiem zło tych 00/100) („Ce na Osza co wa nia”).

Wa run kiem udzia łu w prze tar gu jest mię dzy in ny mi uisz cze nie prze le wem w ter mi nie do dnia 6 wrześ nia 2010 r. na ra chu nek ban ko wy
Stocz ni Gdy nia S.A. o nu me rze 44 1020 1853 0000 9202 0124 4938 wa dium w wy so ko ści okre ślo nej przez Pre ze sa Za rzą du Agen cji
Roz wo ju Prze my słu S.A., tj. w kwo cie 30.425,80 zł (słow nie: trzy dzie ści ty się cy czte ry sta dwa dzie ścia pięć zło tych 80/100). 

Ogło sze nie nr 18 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.2008.233.1569), zwa nej da lej Usta wą.


