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Ogłoszenie nr 20 
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. 08. 233. 1569), zwa nej da lej Usta wą.

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 S.A. 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; po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Wierzycieli, 

ogłasza konkurs na sprzedaż wytypowanych składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. obejmujących
1. Materiały pełnowartościowe znajdujące się w magazynach Stoczni Gdynia S.A. asortymentu, których

szczegółowy wykaz, zawierający wywoławcze ceny sprzedaży, został opublikowany 
na stronie internetowej Stoczni Gdynia S.A. pod adresem: www.stocznia.gdynia.pl 
Dodatkowych informacji dotyczących sprzedaży materiałów pełnowartościowych udzielać będzie
Pan Jan Grabowski, tel. nr (58) 627 73 00, e-mail: j.grabowski@stocznia.gdynia.pl

2. Elementy i składniki wyposażenia Stoczni Gdynia S.A. znajdujące się w obiektach kubaturowych, których
szczegółowy wykaz zawierający wywoławcze ceny sprzedaży został opublikowany na stronie internetowej
Stoczni Gdynia S.A. pod adresem: www.stocznia.gdynia.pl 
Dodatkowych informacji dotyczących sprzedaży wyposażenia udzielać będzie Pan Jacek Szumlas,
tel. nr (58) 627 13 63, e-mail: j.szumlas@stocznia.gdynia.pl

3. Oprzyrządowanie i narzędzia znajdujące się w Stoczni Gdynia S.A., których szczegółowy wykaz
zawierający wywoławcze ceny sprzedaży został opublikowany na stronie internetowej Stoczni
Gdynia S.A. pod adresem: www.stocznia.gdynia.pl
Dodatkowych informacji dotyczących sprzedaży oprzyrządowania i narzędzi udzielać będzie Pani
Barbara Gruchalska, tel. nr (58) 627 70 10, e-mail: b.gruchalska@stocznia.gdynia.pl

4. Modele statków, obrazy i rzeźby znajdujące się w Stoczni Gdynia S.A., których szczegółowy wykaz
zawierający wywoławcze ceny sprzedaży został opublikowany na stronie internetowej Stoczni
Gdynia S.A. pod adresem: www.stocznia.gdynia.pl
Dodatkowych informacji dotyczących sprzedaży modeli statków, obrazów i rzeźb udzielać będzie
Pan Jan Grabowski, tel. nr (58) 627 73 00, e-mail: j.grabowski@stocznia.gdynia.pl

5. Wystawione do sprzedaży składniki majątkowe znajdują się w magazynach i budynkach
zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3.

6. Oferty spełniające wymogi, o których mowa w Regulaminie, należy składać w formie pisemnej na
adres Stoczni Gdynia S.A. przy ul. Czechosłowackej 3, 81-969 Gdynia bądź osobiście w kancelarii
Stoczni Gdynia S.A. Dopuszcza się także możliwość składania ofert w innych formach określonych
w Regulaminie.

7.  Zarządca Kompensacji zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium
najwyższej możliwej do uzyskania ceny, jak również prawo do odstąpienia od sprzedaży bez podania
przyczyny. 

8. Procedura przeprowadzenia sprzedaży, w tym m.in. tryb, wymagania formalne oraz warunki
składania ofert określone zostały przez Zarządcę Kompensacji w Regulaminie konkursu na sprzedaż
materiałów, wyposażenia, narzędzi oraz oprzyrządowania. Regulamin dostępny jest w siedzibie
Stoczni Gdynia S.A. („Regulamin”) oraz na stronie internetowej Stoczni Gdynia S.A.
www.stocznia.gdynia.pl 

9. Oględzin przedmiotów wytypowanych do sprzedaży można dokonywać w dni robocze 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00, począwszy od dnia 26.10.2010 r.

10. Nabywca składników majątkowych wyznaczonych do sprzedaży i objętych niniejszym Ogłoszeniem
ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem z nim stosownej umowy w wyniku złożonej oferty.

11. Uzyskana cena sprzedaży zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
12. Zapłata ceny sprzedaży za składniki majątkowe objęte niniejszym Ogłoszeniem nie może być

w części lub w całości dokonana poprzez wykonanie uprawnień do dokonywania jakichkolwiek
potrąceń (art. 498 i nast. Kodeksu Cywilnego) przez uczestnika, który zdecydował się nabyć
wystawione do sprzedaży składniki majątku.

Ogło sze nie nr 20 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.


