
 

 

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU 

RUCHOMEGO 
 

Nr ZZ.3512-21/3-1-ŁN 
 

1) Nazwa i siedziba organizatora przetargu: 
 

Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. 
Ul. Wendy 8, 70-655 Szczecin. 
NIP: 851-020-72-24 
 

2) Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 
 
Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Żeglugi Szczecińskiej Turystyka 
Wydarzenia ul. Wendy 8 (sala konferencyjna) w dniu 29.10.2021 o godz. 10:00. 
 

3) Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku 
ruchomego: 

 
Składniki majątku będące przedmiotem przetargu można obejrzeć przy nabrzeżu 
Bulwaru Gdańskiego (ul. Zbożowa w Szczecinie) w dni robocze między godz. 9:00 
-15:00 po uprzednim umówieniu spotkania.  
Kontakt:  

1) Bosman tel. 734 401 410 
2) Opiekun postępowania p. Łukasz Nowak tel. 91 35 16 229 

 
4) Rodzaj i typ składników majątku ruchomego: 

 

l.p. Nazwa jachtu/ Typ jachtu/ Numer 
rejestracyjny 

Silnik 
przyczepny 

Cena 
wywoławcza 
(brutto) 
 

1. Klaudynka / DAR 500M /  
POL 15148 

Honda BF10 LRU 16000 zł 

2. Romka / DAR 500M /  
POL 15147 

Honda BF 8D 14000 zł 

3. Tereńka / DAR 500M /  
POL 14179 

Honda BF10 LRU  16000 zł 

4. Danuś / DAR 500M / 
POL 18391 

Honda BF10 LRU 18000 zł 

5. Małgorzatka / DAR 500M /  
POL 14178 

brak 10000 zł 

Każda łódź wyposażona jest w GPS obsługiwany przez firmę Lincor oraz 2 koła 
ratunkowe, kotwicę, gaśnicę, bosak, wiosła 2 szt., pirotechnika ratunkowa, 
apteczka, rzutka ratunkowa. 

                           Szczegółowy opis składników majątkowych znajduje się w załączniku nr 2 i 3. 
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5) Warunki przystąpienia do przetargu: 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnego lub za pomocą 
poczty elektronicznej oświadczenia o przystąpieniu do przetargu oraz wniesienia 
wadium w wysokości 500 zł na rachunek 61 1020 4795 0000 9402 0356 3178. 
 
 

6) Wymagania jakimi powinno odpowiadać zawiadomienie o przystąpieniu do 
przetargu: 
 
Pismo powinno zawierać: 
1) Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta; 
2) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu; 
3) Potwierdzenie wpłaty wadium;  
 
Komisja przetargowa odrzuci zawiadomienie, jeśli nie zawiera danych i dokumentów 
o których mowa w pkt 6. niniejszego ogłoszenia. 
 
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1. 
 

7) Opis postępowania przetargowego: 
 

Do przetargu może przystąpić każdy kto spełni warunki opisane w pkt 5 niniejszego 
ogłoszenia. W przetargu można uczestniczyć osobiście lub za pomocą złożonej 
oferty pisemnej.  
Licytacja rozpocznie od przedstawienia złożonych ofert pisemnych które wpłynęły 
do siedziby Organizatora w terminie opisanym w pkt 8, a następnie zostanie 
przeprowadzona licytacja. Licytacja każdego składnika majątku ruchomego 
odbędzie od ceny wywoławczej wskazanej w pkt 4 chyba że złożona została oferta 
na piśmie przewyższająca cenę wywoławczą. W takim przypadku ceną wywoławczą 
będzie najwyższa oferta ze złożonych ofert na piśmie. Komisja przetargowa 
wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę. Cena sprzedaży nie może być 
niższa niż cena wywoławcza danego składnika majątku ruchomego opisanego w pkt 
4. 
 

8) Termin, miejsce i tryb złożenia zgłoszenia / oferty. 
 
Zawiadomienie o przystąpieniu do przetargu oraz oferta winna wpłynąć do 
organizatora przetargu do dnia 29.10.2021 do godz. 9:00 pocztą elektroniczną lub 
listownie: 
 
Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. Ul. Wendy 8, 70-655 
Szczecin lub zamowienia@zstw.szczecin.pl 
 
W przypadku złożenia oferty po terminie, oferta ta zostanie odrzucona. 

 
 

9) Termin zawarcia umowy sprzedaży. 
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1) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi z osobą, która zaoferuje najwyższa cenę 
podczas aukcji ustnej z uwzględnieniem najkorzystniejszych ofert pisemnych. 

2) Nabywca jest zobowiązany podpisać umowę i zapłacić cenę nabycia w terminie 
nie dłuższym niż 14 dni od daty przetargu. 

3) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu 
ceny nabycia jednak nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy. 

4) W przypadku nieodebrania przedmiotu umowy w terminie 7 dni Sprzedający 
obciąży Kupującego opłatą w wysokości 10zł za każdy dzień postoju przy 
nabrzeżu. 

5) Sprzedawca zastrzega sobie własność składnika majątku ruchomego do chwili 
uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny nabycia. 

6) Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości 
Kupujący. 

7) W przypadku niepodpisania umowy w terminie 14 dni od daty przetargu z winy 
Kupującego, Organizator konkursu zatrzyma wadium a umowa zostanie 
podpisana z drugim najkorzystniejszym Oferentem z listy na zasadach 
opisanych w niniejszym regulaminie. 

 
10)  Postanowienia ogólne. 

 
1) Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki 

niniejszego regulaminu w przypadku nabycia majątku ruchomego, na który 
zaoferował najwyższa cenę, że nie będzie rościł żadnych pretensji do 
Sprzedawcy związanych ze stanem technicznym składnika majątku ruchomego 
i wyraża zgodę na wyłączeniu rękojmi. 

2) Minimalne postąpienie ceny podczas aukcji ustnej wynosi 100 PLN. 
3) Ofertę uznaje się za wybraną z chwilą ostatniego przebicia najwyższej ceny. 
4) Niniejsza umowa oraz dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska Strony 

stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy 6 września 2001r o 
dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2020.2176 t.j) i podlega udostępnieniu 
na zasadach i w trybie, określonym w ww. ustawie. 

5) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez 
wybierania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny. 

 
 

 


