OGŁOSZENIE
o konkursie ofert
„Bud – Bank” Leasing Sp. z o.o. działająca w charakterze Zarządcy Kompensacji w imieniu własnym,
lecz na rachunek Stoczni Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni,
zaprasza do składania ofert
na dzierżawę
części ośrodka wypoczynkowego Stoczni Gdynia S.A.
zorganizowanego jako
Centrum Wypoczynkowe „Wieżyca”
1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie dzierżawcy części ośrodka wypoczynkowego Stoczni
Gdynia S.A., położonego w Szymbarku, gmina Stężyca, woj. pomorskie na gruncie o powierzchni
79.671 m2, obejmującym stanowiące własność Skarbu Państwa a znajdujące się w wieczystym
użytkowaniu Stoczni Gdynia S.A. nieruchomości gruntowe, dla których Sąd Rejonowy w
Kartuzach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1R/00032495/2
oraz KW nr GD1R/00016399/1.
2. Pisemne oferty z proponowaną wysokością miesięcznej stawki czynszu oraz dowodem wpłaty
wadium w wysokości 50 000 zł oraz inne dokumenty, należy złożyć w zaklejonych kopertach z
dopiskiem „Konkurs na dzierżawę CW Wieżyca” w Kancelarii Notarialnej Teresa Jamróz –
Wiśniewska w Warszawie przy ul. Sienna 72 lok.5 00-833 Warszawa, w terminie do dnia 12
kwietnia 2011 r. do godziny 15:00.
3. Konkurs na dzierżawę CW Wieżyca będzie jednoetapowy. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12
kwietnia 2011 r. o godz. 15:10 w obecności notariusza. Po dokonaniu formalnoprawnej oceny
ofert przez komisję konkursową, Zarządca Kompensacji dokona ostatecznego wyboru dzierżawcy
w terminie do dnia 14 kwietnia 2011 r.
4. Kryteriami, w oparciu o które nastąpi wybór dzierżawcy będzie proponowana wysokość czynszu
dzierżawnego.
5. Z podmiotem wyłonionym w ramach niniejszego konkursu zostanie zawarta umowa dzierżawy na
czas oznaczony 1 (jednego) roku, której wzór – zawierający klauzule nienegocjowalne, dostępny
jest na stronie internetowej www.stocznia.gdynia.pl .
6. Procedura przeprowadzenia konkursu odbywać się będzie w oparciu o postanowienia Regulaminu
konkursu dostępnego na stronie internetowej Stoczni Gdynia S.A. www.stocznia.gdynia.pl
7. Podmioty zainteresowane udziałem w konkursie mogą zapoznać się ze stanem ośrodka
wypoczynkowego, który stanowi przedmiot dzierżawy w dni robocze od dnia emisji ogłoszenia
do dnia 12.04.2011 r. w godz. od 8:00 do 15:00 po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu
terminu w godzinach od 8:00 do 15:00 pod numerem telefonu 783 997 497

