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SPROSTOWANIE 
DO OGŁOSZENIA NR 16

Sprostowanie ogłoszenia nr 16 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. 08.233.1569), zwa nej da lej Usta wą.

Bud-Bank Le a sing Sp. z o.o. dzia ła ją ca w cha rak te rze
Za rząd cy Kom pen sa cji w imie niu włas nym, lecz 
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, zgod nie
z po sta no wie nia mi 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)

WPRO WA DZA ZMIA NĘ DO TRE ŚCI OGŁO SZE NIA 
DO TY CZĄ CE GO SKŁA DA NIA OFERT 

NA DZIER ŻA WĘ OŚ ROD KA WY PO CZYN KO WE GO
STOCZ NI GDY NIA S.A. ZOR GA NI ZO WA NE GO 

JA KO CEN TRUM  WY PO CZYN KO WE
,, WIE ŻY CA”, JA KIE UKA ZA ŁO SIĘ W DNIU
13.04.2010 R. W „GA ZE CIE WY BOR CZEJ”.

W pun kcie 6 przed mio to we go Ogło sze nia wpro wa dza
się zmia nę do ty czą cą okre su trwa nia umo wy. Ak tu al ne
i pra wi dło we brzmie nie pkt 6 to:,, Z pod mio tem 
wy ło nio nym w ra mach ni niej sze go kon kur su zo sta nie
za war ta umo wa dzier ża wy na czas nie oz na czo ny”.


