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OŚWIADCZENIE REJESTRACYJNE 

w postępowaniu kompensacyjnym 

 

w przedmiocie zgłoszenia udziału Uczestnika Przetargu w postępowaniu przetargowym na 

składniki majątkowe Stoczni Gdynia S.A. prowadzonym przez Zarządcę Kompensacji na 

podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach 

o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz.U. Nr 233, poz. 1569) 

oraz Regulaminu Przetargu Nieograniczonego oraz Aukcji, zatwierdzonego postanowieniem 

Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 12 marca 2009 r. w oparciu o art. 

82 ust. 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu kompensacyjnym (zwany dalej „Regulaminem”). 

I. Dane Identyfikujące Uczestnika Przetargu 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

5. 
 

 

6. 
 

 

7. 
 

 

         (tabela nr 1) 

Objaśnienie dotyczące sposobu wypełnienia pól od 1 do 7 w tabeli nr 1: 

1. Imię (imiona)  i nazwisko osoby fizycznej, a w przypadku Uczestnika Przetargu nie będącego osobą 

fizyczną nazwę  pod którą działa Uczestnik Przetargu i jego formę organizacyjno prawną (firmę). 

2. Adres zamieszkania w przypadku osoby fizycznej, a w przypadku Uczestnika Przetargu nie będącego 

osobą fizyczną adres siedziby; w przypadku Uczestnika Przetargu nie posiadającego adresu siedziby – 

adres do doręczeń.  

3. (Pole numer 3 winien wypełnić wyłącznie Uczestnik Przetargu będący osobą fizyczną) Numer PESEL a 

w przypadku Uczestnika Przetargu nie będącego obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący 

w danym kraju numer ewidencyjny osób fizycznych; w przypadku obywateli krajów w  których nie są 

nadawane numery ewidencyjne oświadczenie o nieposiadaniu numeru ewidencyjnego;  

4. W przypadku Uczestnika Przetargu będącego osobą fizyczną: Seria i numer dowodu osobistego, a w 

przypadku Uczestnika Przetargu nie będącego obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej oznaczenie 

dowodu tożsamości obowiązującego w danym kraju. 

W przypadku Uczestnika Przetargu nie będącego osobą fizyczną: oznaczenie rejestru, w którym 

Uczestnik Przetargu został ujawniony wraz z numerem wpisu, pod którym widnieje w rejestrze. 

5. Adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który kierowana będzie do Uczestnika Przetargu 

korespondencja elektroniczna, związana z prowadzonym postępowaniem przetargowym oraz 

informacja o ewentualnych brakach formalnych Oświadczenia Rejestracyjnego. 

6. Numer telefonu, wraz z pełnymi numerami kierunkowymi.  

7. Numer faksu, wraz z pełnymi numerami kierunkowymi. 
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II. Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Uczestnika Przetargu w toku 

postępowania przetargowego 

Oświadczam, że do niniejszego Oświadczenia Rejestracyjnego załączone zostały 

pełnomocnictwa, a w przypadku Uczestnika Przetargu ujawnionego w rejestrze, odpis z 

właściwego rejestru. Stosownie do załączonych dokumentów następujące osoby fizyczne 

upoważnione są do reprezentowania Uczestnika Przetargu w toku postępowania 

przetargowego i będą składały w toku tego postępowania oświadczenia woli ze skutkiem dla 

Uczestnika Przetargu: 

 

1. 

 
    

2. 

 
    

3. 

 
    

4. 

 
    

        (tabela nr 2) 

Objaśnienie dotyczące sposobu wypełnienia pól od 1 do 4 w tabeli nr 2: 

1. Imię i nazwisko. 

2. Adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który będzie kierowana do Uczestnika Przetargu 

korespondencja elektroniczna, związana z udziałem przez Uczestnika Przetargu w postępowaniu 

przetargowym.  

3. Numer telefonu  wraz z pełnymi numerami kierunkowymi. 

4. Numer faksu  wraz z pełnymi numerami kierunkowymi. 
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III. Zgłoszenie udziału Uczestnika Przetargu w postępowaniu przetargowym 

 

W oparciu o § 5 pkt 1 Regulaminu Uczestnik Przetargu oświadcza, że przystępuje do 

następujących Przetargów na składniki majątkowe Stoczni Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni. 

 

Numer 

przetargu 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Zgłoszenie 

udziału 
             

Numer 

Przetargu 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Zgłoszenie 

udziału 
             

Numer 

Przetargu 
27 28 29 30 31 

Zgłoszenie 

udziału 
     

   (tabela nr 3) 

Numer 

Przetargu 
32 33 34 35 36 37 

Zgłoszenie 

udziału 
      

   (tabela nr 4) 

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia tabeli nr 3 i tabeli nr 4:  

1. Udział w Przetargu winien zostać ujawniony przez postawienie symbolu „X” w 

odpowiedniej rubryce, oznaczonej jako „zgłoszenie udziału” pod odpowiednim 

numerem oznaczonym jako „nr przetargu”. 

2. Numery od 1 do 31 (tabela nr 3), oznaczają numery Przetargów wskazanych w 

ogłoszeniu o przetargach nr 1 zamieszczonych przez Zarządcę Kompensacji Stoczni 

Gdynia S.A. w „Rzeczpospolitej” oraz „Gazecie Wyborczej” w dniu 17 marca 2009 r., 

na stronach internetowych Stoczni Gdynia S.A.  oraz  w dokumencie Plan sprzedaży 

składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. zatwierdzonym  postanowieniem 

Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 12 marca 2009 r. 

3. Numery od 32 do 37 (tabela nr 4), oznaczają numery Przetargów wskazanych w 

ogłoszeniu o przetargach nr 2 zamieszczonych przez Zarządcę Kompensacji Stoczni 

Gdynia S.A. w „Rzeczpospolitej” w dniu 10 kwietnia 2009 r. oraz „Gazecie 

Wyborczej” w dniu 9 kwietnia 2009 r., na stronach internetowych Stoczni Gdynia 

S.A.  oraz  w dokumencie Plan sprzedaży składników majątkowych Stoczni Gdynia 

S.A. zatwierdzonym  postanowieniem Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu 

S.A. z dnia 12 marca 2009 r. 
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IV. Oświadczenia woli Uczestnika Przetargu 

 

1. Uczestnik Przetargu oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu, a także 

Instrukcją Postępowania, wydaną w oparciu o §4 ust. 4 Regulaminu, rozumie te 

dokumenty i godzi się na ich zapisy. 

2. Uczestnik Przetargu oświadcza, że nie istnieją po stronie Uczestnika Przetargu 

przeszkody prawne lub faktyczne, które uniemożliwiłyby Uczestnikowi Przetargu 

złożenie wiążącej oferty w postępowaniu przetargowym i zawarcie ważnej i skutecznej 

umowy nabycia składnika majątkowego oferowanego w postępowaniu przetargowym. 

3. W przypadku wygrania Przetargu, Uczestnik Przetargu uiści całą cenę nabycia składnika 

majątkowego wraz z należnym podatkiem od towarów i usług, nie później niż do dnia 

zawarcia umowy przenoszącej własność (przed zawarciem tej umowy cała cena nabycia 

składnika majątkowego będzie znajdowała się na wskazanym przez Zarządcę 

Kompensacji rachunku bankowym). Za dzień uiszczenia ceny nabycia uważa się dzień 

uznania kwoty ceny na wskazanym przez Zarządcę Kompensacji rachunku bankowym 

Stoczni Gdynia S.A. Zapłata ceny nabycia za składnik majątkowy nastąpi wyłącznie 

przelewem, w formie bezgotówkowej, w PLN, bez korzystania z uprawnień do 

dokonywania jakichkolwiek potrąceń (art. 498 k.c. i nast.). 

4. W przypadku Uczestników Przetargu nie będących osobami fizycznymi Uczestnik 

Przetargu oświadcza, że: 

a)  zawarcie przez Uczestnika Przetargu umowy nabycia składnika majątkowego w 

wyniku rozstrzygnięcia Przetargu nie wymaga dla swej ważności zgody właściwych 

organów Uczestnika Przetargu (należy skreślić jeżeli Oświadczenie Rejestracyjne 

składa Uczestnik Przetargu będący osoba fizyczna lub gdy zastosowanie ma 

oświadczenie z punktu b) poniżej), 

bądź 

b) posiada zgody właściwych organów Uczestnika Przetargu do zawarcia umowy 

nabycia składnika majątkowego w wyniku rozstrzygnięcia Przetargu, a także, że 

załączył do Oświadczenia Rejestracyjnego dokumentację potwierdzającą tę zgodę 

(należy skreślić jeżeli Oświadczenie Rejestracyjne składa Uczestnik Przetargu będący 

osoba fizyczna  lub gdy zastosowanie ma oświadczenie z punktu a) powyżej). 

5. Uczestnik Przetargu przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że cena oszacowania, 

która jednocześnie stanowi cenę wywoławczą w poszczególnych Przetargach jest ceną 

netto (tj nie uwzględnia należnego podatku od towarów i usług). W przypadku w 

którym sprzedaż danego składnika majątkowego będzie podlegała opodatkowaniu 

podatkiem od towarów i usług, cena nabycia za składnik majątkowy zostanie 

powiększona o należną stawkę podatku od towarów i usług, a jeżeli będzie istniał 

obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych Uczestnik Przetargu 

będzie zobowiązany do zapłaty tego podatku. 

6. Uczestnik Przetargu akceptuje fakt, że wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną 

przez Zarządcę Kompensacji będą uznane za skutecznie doręczone Uczestnikom 

Przetargu z dniem ich wpływu na serwer poczty elektronicznej Uczestnika Przetargu, 

niezależnie od momentu ich faktycznego odebrania i odczytania. W sytuacji kiedy 

Uczestnik Przetargu podał w Oświadczeniu Rejestracyjnym dwa lub więcej adresy 

poczty elektronicznej skutecznym jest nadanie przez Zarządcę Kompensacji 
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wiadomości tylko na jeden z podanych adresów, z tym że w pierwszej kolejności 

Zarządca Kompensacji będzie kierował wiadomości na adres poczty elektronicznej 

wskazany dla osób umocowanych do reprezentowania Uczestnika Przetargu (tabela nr 

2). 

7. Uczestnik Przetargu potwierdza, że wiadomym mu jest, iż niniejsze Oświadczenie 

Rejestracyjne wraz z załącznikami, o których mowa w § 5 ust. 4  i ust. 5 Regulaminu 

sporządzonymi w języku polskim, bądź z tłumaczeniami przysięgłymi na język polski,  

winny zostać złożone w Biurze Zarządcy Kompensacji w siedzibie Stoczni Gdynia 

S.A. w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3 w terminie określonym w ogłoszeniu o 

Przetargu, pod rygorem uznania Oświadczenia Rejestracyjnego za bezskuteczne i 

odmowy dopuszczenia przez Zarządcę Kompensacji do udziału w Przetargu.  

Uczestnik Przetargu przyjmuje do wiadomości, że za datę złożenia dokumentów 

uważa się dzień wpływu przesyłki do wyżej wskazanego Biura Zarządcy 

Kompensacji. 

8. Uczestnik Przetargu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zarządcę Kompensacji – 

„Bud-Bank Leasing” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - danych osobowych 

Uczestnika Przetargu w celu i w zakresie niezbędnym dla umożliwienia Uczestnikowi 

Przetargu udziału w Przetargu i zawarcia ważnej umowy nabycia  składnika 

majątkowego. 

9. Uczestnik Przetargu oświadcza, że zgłaszając swój udział w postępowaniu 

przetargowym Uczestnik Przetargu działa w dobrej wierze i ma na celu nabycie 

składnika majątkowego oferowanego w Przetargu. 

10. Uczestnikowi Przetargu znana jest okoliczność, że Przetarg ma charakter przetargu 

internetowego, prowadzonego za pośrednictwem witryny internetowej pod adresem 

www.ppp.pwpw.pl/stocznie. 

11. Uczestnik Przetargu oświadcza, iż w przypadku unieważnienia Przetargu przez 

Zarządcę Kompensacji, Uczestnik Przetargu nie będzie zgłaszał roszczeń 

odszkodowawczych, z tytułu jakichkolwiek szkód wywołanych unieważnieniem 

przetargu oraz nie będzie domagał się zwrotu jakichkolwiek wydatków poniesionych 

w związku z udziałem w postępowaniu przetargowym.   

12. Uczestnik Przetargu oświadcza, iż akceptuje zawarte we wzorcach umów 

przygotowanych przez Zarządcę Kompensacji propozycje zapisów klauzul 

nienegocjowalnych. Nadto Uczestnik Przetargu oświadcza, iż wyraża zgodę, by 

zaoferowana przez Uczestnika Przetargu cena netto zespołu składników majątkowych 

w skład których wchodzi prawo wieczystego użytkowania gruntów, w odniesieniu do 

których przysługuje podmiotowi zarządzającemu portem oraz Skarbowi Państwa, na 

podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o portach i przystaniach 

morskich (Dz.U.2002.110.967 z późn. zmianami) prawo pierwszeństwa w nabyciu, w 

treści umowy warunkowej oraz umowy ostatecznie przenoszącej prawa, została 

podzielona na dwie części, z których pierwsza odnosić się będzie do zbywanych praw 

objętych prawem pierwszeństwa, a druga dotyczyła  pozostałych  zbywanych 

składników zespołu. Podział o którym wyżej mowa dokonany zostanie 

proporcjonalnie, w takich  samych  proporcach, w jakich wartość praw objętych 

prawem pierwszeństwa oraz pozostałych praw pozostaje w relacji do wartości całego 

zespołu składników majątkowych, które to wartości wskazane zostały w operacie 

http://www.ppp.pwpw.pl/stocznie
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szacunkowym sporządzonym na użytek sprzedaży w toku postępowania 

kompensacyjnego. Powyższa zasada będzie miała odpowiednie zastosowanie w 

przypadku gdyby poszczególne składniki zespołu podlegały różnym obciążeniom 

podatkowym z tytułu ich zbycia. 

13. Uczestnik Przetargu potwierdza, że dokumenty wymagane przez §5 ust. 4 Regulaminu 

złożył w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kopii. 

14. Uczestnik Przetargu oświadcza, że dane podane przez Uczestnika w Oświadczeniu 

Rejestracyjnym są pełne i prawdziwe. 

 

....................................................................... 

Data złożenia Oświadczenia Rejestracyjnego  

.................................................. 

Podpis i pieczęć osób uprawnionych do      

reprezentacji Uczestnika Przetargu  


