OGŁOSZENIE
o konkursie ofert
„Bud – Bank” Leasing Sp. z o.o. działaj ca w charakterze Zarz dcy Kompensacji w imieniu własnym,
lecz na rachunek Stoczni Gdynia S.A. z siedzib w Gdyni,
zaprasza do składania ofert
na dzier aw
cz ci o rodka wypoczynkowego Stoczni Gdynia S.A.
zorganizowanego jako
Centrum Wypoczynkowe „Wie yca”
1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie dzier awcy cz ci o rodka wypoczynkowego Stoczni
Gdynia S.A., poło onego w Szymbarku, gmina St yca, woj. pomorskie na gruncie o powierzchni
79.671 m2, obejmuj cym stanowi ce własno

Skarbu Pa stwa a znajduj ce si w wieczystym

u ytkowaniu Stoczni Gdynia S.A. nieruchomo ci gruntowe, dla których S d Rejonowy w
Kartuzach, V Wydział Ksi g Wieczystych prowadzi ksi g wieczyst KW nr GD1R/00032495/2
oraz KW nr GD1R/00016399/1.
2. Pisemne oferty z proponowan wysoko ci miesi cznej stawki czynszu oraz dowodem wpłaty
wadium w wysoko ci 50 000 zł oraz inne dokumenty, nale y zło y w zaklejonych kopertach z
dopiskiem „Konkurs na dzier aw CW Wie yca” w Kancelarii Notarialnej Teresa Jamróz –
Wi niewska w Warszawie przy ul. Sienna 72 lok.5 00-833 Warszawa, w terminie do dnia 29
marca 2012 r. do godziny 15:00. W przypadku wysłania oferty poczt lub kurierem za moment
zło enia oferty uznany b dzie moment wpływu oferty do adresata.
3. Konkurs na dzier aw CW Wie yca b dzie jednoetapowy. Otwarcie ofert odb dzie si w dniu 29
marca 2012 r. o godz. 15:10 w obecno ci notariusza . Po dokonaniu formalnoprawnej oceny ofert
przez komisj konkursow , Zarz dca Kompensacji dokona ostatecznego wyboru dzier awcy w
terminie do dnia 6 kwietnia 2012 r.
4. Kryteriami, w oparciu o które nast pi wybór dzier awcy b dzie proponowana wysoko

czynszu

dzier awnego.
5. Z podmiotem wyłonionym w ramach niniejszego konkursu zostanie zawarta umowa dzier awy na
czas oznaczony 2 lat, której wzór – zawieraj cy klauzule nienegocjowalne, dost pny jest na
stronie internetowej www.stocznia.gdynia.pl oraz Bud-Bank Leasing Sp. z o.o. www.bbl.com.pl.
6. Procedura przeprowadzenia konkursu odbywa si b dzie w oparciu o postanowienia Regulaminu
konkursu dost pnego na stronie internetowej Stoczni Gdynia S.A. www.stocznia.gdynia.pl oraz
Bud-Bank leasing Sp. z o.o. www.bbl.com.pl
7. Podmioty zainteresowane udziałem w konkursie mog

zapozna

si

ze stanem o rodka

wypoczynkowego, który stanowi przedmiot dzier awy w dni robocze od dnia emisji ogłoszenia
do dnia 28.03.2012 r. w godz. od 8:00 do 15:00 po wcze niejszym, telefonicznym uzgodnieniu
terminu pod numerem telefonu 797 608 121

