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OG ŁO SZE NIE
o prze tar gu nie o gra ni czo nym pi sem nym

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. z 2008 r.,

nr 233, poz. 1569)

Za pra sza do skła da nia ofert na wy ko na nie re mon tu sta cji 

wy so kie go na pię cia GPZ 110kV/6kV, któ re go ce lem jest usu nię cie

skut ków zwar cia elek trycz ne go po stro nie 6kV.

1. Za kres re mon tu i wa run ki za mó wie nia przed sta wio ne są 

w for mu la rzu do stęp nym w sie dzi bie Stocz ni Gdy nia S.A., bu dy -

nek G-319, pok. 211 w godz. 8.00-13.00 oraz na stro nie 

in ter ne to wej www.stocz nia.gdy nia.pl

2. Pi sem ne ofer ty speł nia ją ce wy ma ga nia okre ślo ne w „Wa run kach

Za mó wie nia” na le ży skła dać w za kle jo nych ko per tach z do pi -

skiem „RE MONT GPZ” w kan ce la rii Stocz ni Gdy nia S.A., ul. Cze -

cho sło wac ka 3, 81-969 Gdy nia, bu dy nek G-330, pok. nr 19.

Ter min skła da nia ofert do 29.10.2010 r. do godz. 15.00.

W przy pad ku wy sła nia ofer ty po cztą lub ku rie rem li czy się dzień

i go dzi na wpły wu ofert do kan ce la rii Stocz ni Gdy nia S.A.


