
	  
	  

1	  

	  

 
INFORMACJA PRASOWA  

ZARZĄDCY KOMPENSACJI  
 

DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY MAJĄTKU STOCZNI 
 
 

Gdynia, 15 września 2010 r. 
 
 

W dniu 15 września 2010 roku przeprowadzono licytację  

składników majątku Stoczni Gdynia S.A.  

 
 
 

Zarządca Kompensacji, firma Bud-Bank Leasing Sp. z o.o., informuje, że zgodnie z ogłoszoną w 
dniu 31 maja 2010 r. procedurą, dzisiaj zostały przeprowadzone przetargi na składniki majątku 
Stoczni Gdynia S.A., które nie znalazły nabywców w pierwszej i drugiej procedurze przetargowej w 
ubiegłym roku. 

 
„Procedura jest zgodna z ustawą z 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym  
w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego. Podobnie jak w 
przypadku pierwszych przetargów i zgodnie z zapisami ustawy, proces sprzedaży jest prowadzony z 
uwzględnieniem zasady zapewnienia przejrzystości, bezwarunkowości, niedyskryminacyjności oraz 
uczciwej konkurencji” – mówi Roman Nojszewski, Zarządca Kompensacji. 
 
6 września br. upłynął termin wpłaty wadium oraz składania oświadczeń rejestracyjnych na 
poszczególne składniki majątku Stoczni Gdynia S.A.  
 
6 firm wpłaciło wadia oraz złożyło oświadczenia rejestracyjne na następujące składniki majątku: 
 
Przetarg nr Zespół 

nr 
Nazwa zespołu Oferenci 

1 2 Rejon montażu statków CRIST S.A. 
PATIA Sp. z o.o. 

2 9 Rejon obsługi magazynowej i 
działalności administracyjnej 

Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna, Sopot  

3 17 Rejon komunikacji, droga 
ciężkiego transportu 

Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna, Sopot  

4 21 Rejon komunikacji – tory 
kolejowe wraz z bocznicą 

Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna, Sopot  

5 5 A Nieruchomości gruntowe plus 
budynki plus budowle 

Eco Transped Mariusz Nierychlewski 
oraz Elektro-Plus Sp. z o.o. 
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RUBO, Bogdan Szpilman 
Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna, Sopot  

11 38 a Blachy  PHU MARDOM Wojciech 
Szczutowski 

 
 
Wszyscy oferenci, którzy złożyli oświadczenia rejestracyjne i wpłacili wadium przystąpili do 
przetargu. 
 
Łączna wartość wystawionego do sprzedaży składników majątkowych Stoczni wynosiła 
166,836.710,90 złotych.  
 
W dniu 15 września 2010 roku licytacje internetowe, przeprowadzone na Polskiej Platformie 
Przetargowej PWPW S.A., wyłoniły następujących zwycięzców, którzy złożyli następujące oferty: 
 

1. przetarg nr 1 zespół 2 – Rejon montażu statków - Cena Oszacowania 96.767.923,00 zł, Cena 
Wylicytowana 175.000.000,00 zł, zwycięzca Crist S.A.; 

2. przetarg nr 2, zespół 9 – Rejon obsługi magazynowej i działalności administracyjnej - Cena 
Oszacowania 26.997.093,00 zł, Cena Wylicytowana 26.997.093,00 zł, zwycięzca Pomorska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna; 

3. przetarg nr 3, zespół 17 – Rejon komunikacji, droga ciężkiego transportu - Cena Oszacowania 
1.616.000,00 zł, Cena Wylicytowana 1.616.000,00 zł, zwycięzca Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna; 

4. przetarg nr 4, zespół 21 – Rejon komunikacji, tory kolejowe wraz z bocznicą - Cena 
Oszacowania 1.362.000,00 zł, Cena Wylicytowana 1.362.000,00 zł, zwycięzca Pomorska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna; 

5. przetarg nr 5, zespół 5A – nieruchomości gruntowe wraz z budynkami i budowlami - Cena 
Oszacowania 6.384.685,00 zł, Cena Wylicytowana 8.750.000,00 zł, zwycięzca Eco Transped 
Mariusz Nierychlewski oraz Elektro-Plus Sp. z o.o.; 

6. przetarg 11, zespół 38a – blachy - Cena Oszacowania 192.470,50 zł, Cena Wylicytowana 
194.400,00 zł, zwycięzca PHU MARDOM Wojciech Szczutowski. 

 
Łączna kwota wylicytowana w przetargach wyniosła 213.919.493,00 zł netto. 

 
Zarządca Kompensacji poinformuje uczestników przetargu o wyborze ich oferty i wezwie do podjęcia 
czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do zawarcia umów sprzedaży. Oferenci mają 
obowiązek na 3 dni przed datą zawarcia umów sprzedaży wpłacić pełną kwotę za wylicytowany 
majątek lub przedłożyć bezwarunkową gwarancję bankową.  
 
W ciągu tygodnia Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., jako Organ nadzorujący 
wykonanie ustawy, wyda postanowienie o zakończeniu procedury przetargowej. 
 
Niewylicytowany w dniu 15 września 2010 roku majątek zostanie wystawiony do sprzedaży na 
aukcjach jeszcze w tym roku. Aukcje odbędą się również na Polskiej Platformie Przetargowej PWPW 
S.A. Termin aukcji zostanie podany w formie ogłoszenia prasowego w dzienniku ogólnopolskim oraz 
lokalnym.  


