Nr: DN/EBL/025/10/21; ROS: 1386/21
Gdańsk, dnia 3 lutego 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021
Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zaprasza do składania ofert
w przedmiocie nabycia wierzytelności pieniężnej, przysługującej Spółce wobec dłużnika
Stoczni Marynarki Wojennej Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni,
z uwzględnieniem poniższych wymagań:

I.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZBYWAJĄCEGO:
Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: al. gen. Józefa Hallera 126, 80-416
Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000019880, NIP: 5840304472, REGON: 000144992, kapitał zakładowy w wysokości
8.000.000,00 zł, wpłacony w całości, zwana dalej „Spółką” lub „Zbywającym”.
Dane kontaktowe, pod którymi można zasięgnąć informacji w związku z przedmiotowym zapytaniem
ofertowym:
1) e-mail: bo@prs.pl;
2) adres strony internetowej Spółki: www.prs.pl.

II.

PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. Oferowana do sprzedaży wierzytelność pieniężna, przysługująca Spółce wobec dłużnika Stoczni
Marynarki Wojennej Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni (ul. Śmidowicza
48, 81-127 Gdynia; KRS: 0000245948; NIP: 5860104411; REGON: 000173114), zwana dalej
„Wierzytelnością”, wynika z nieuregulowanego wynagrodzenia, przysługującego Spółce z tytułu
świadczonych usług w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.
2. Wierzytelność jest niesporna i wymagalna i obejmuje zgłoszone przez Spółkę należności
w postępowaniu upadłościowym, toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku
VI Wydziałem Gospodarczym pod sygn. akt: VI GUp 9/09, uznana na liście wierzytelności w łącznej
kwocie 218.070,81 zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy siedemdziesiąt złotych 81/100), w tym
w kategorii IV w kwocie 213.795,50 zł (słownie: dwieście trzynaście tysięcy siedemset
dziewięćdziesiąt pięć złotych 50/100) oraz w kategorii V w kwocie 4.275,31 zł (słownie: cztery
tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 31/100).
3. Wierzytelność, która jest przedmiotem niniejszego zapytania, obejmuje:
1) należność główną w kwocie 213.795,50 zł (słownie: dwieście trzynaście tysięcy siedemset
dziewięćdziesiąt pięć złotych 50/100), uznaną w kategorii IV;
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2) odsetki w kwocie 4.275,31 zł (słownie: cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych
31/100), uznane w kategorii V.

III.

OGÓLNE WARUNKI POSTĘPOWANIA:
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 08.10.2020 r. z późn. zm.) oraz zgodnie z treścią niniejszego
zapytania ofertowego.
2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z dnia 24.10.2019 r. z późn. zm.).
3. Przewiduje się następujące etapy postępowania:
1) Etap I – Przesłanie przez Oferentów na adres Zbywającego ofert – w terminie do dnia 26 lutego
2021 r. do godz. 15:00;
2) Etap II – Wybór najkorzystniejszej oferty oraz przesłanie Oferentowi, którego oferta uznana
została za najkorzystniejszą, informacji o jej wyborze – w terminie do dnia 8 marca 2021 r.;
3) Etap III – Ustalenie ostatecznej treści umowy z Oferentem, którego oferta została wybrana
podczas Etapu II (wzór umowy przelewu wierzytelności stanowi Załącznik nr 1) – w terminie do
dnia 22 marca 2021 r.;
4) Etap IV – Postępowanie wewnętrzne Zbywającego, mające na celu uzyskanie odpowiednich
zgód korporacyjnych na zawarcie umowy z Oferentem, którego oferta została wybrana podczas
Etapu II – w terminie do dnia 22 czerwca 2021 r.;
5) Etap V – Zawarcie umowy z Oferentem, po uzyskaniu przez Zbywającego odpowiednich zgód
korporacyjnych na zawarcie umowy z Oferentem – w terminie do dnia 9 lipca 2021 r.
4. Przedkładając swoją ofertę, Oferent akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki określone przez
Zbywającego.
5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty, a także
z zawarciem umowy (także koszty powstałe w związku z zawarciem umowy po stronie Zbywającego).
6. Zbywający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
7. Zbywający ma prawo na każdym etapie odstąpić od postępowania bez wyłonienia Oferenta i bez
podania przyczyny. Oferentowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zbywającego.
8. Informacje o odrzuceniu ofert, unieważnieniu lub rozstrzygnięciu postępowania Zbywający umieści
na swojej stronie internetowej pod adresem: www.prs.pl (zakładka: O nas / Biuletyn Informacji
Publicznej / Ogłoszenia) oraz na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem:
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/ogloszenia1 (zakładka: Informacje publiczne / Nadzór
właścicielski / Ogłoszenia).
9. Porozumiewanie się z Oferentami odbywa się drogą pisemną lub drogą elektroniczną, a także
poprzez zamieszczane publikacje na stronie internetowej Zbywającego pod adresem: www.prs.pl
(zakładka: O nas / Biuletyn Informacji Publicznej / Ogłoszenia) oraz na stronie internetowej
Ministerstwa Infrastruktury pod adresem: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/ogloszenia1
(zakładka: Informacje publiczne / Nadzór właścicielski / Ogłoszenia).
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IV.

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ:
1. Każdy Oferent może zwrócić się do Zbywającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego.
2. Pytanie Oferenta musi być sformułowane w sposób precyzyjny i wysłane na adres siedziby
Zbywającego bądź drogą elektroniczną na adres : bo@prs.pl, w terminie nie późniejszym niż 7 dni
przed upływem terminu składania ofert (Etap I). Jeśli pytanie wpłynęło w terminie późniejszym,
Zbywający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Zbywający w miarę możliwości niezwłocznie udzieli Oferentowi wyjaśnień. Treść pytań wraz
z wyjaśnieniami Zbywający przekazuje do wiadomości wszystkich Oferentów, którzy biorą udział
w postępowaniu, bez wskazywania Oferenta, który z pytaniem wystąpił, w drodze publikacji ich
treści na stronie internetowej Zbywającego pod adresem: www.prs.pl (zakładka: O nas / Biuletyn
Informacji Publicznej / Ogłoszenia).
4. Przed upływem terminu składania ofert (Etap I), Zbywający może odstąpić w całości lub w części od
procedury zapytania ofertowego, a także zmodyfikować treść zapytania ofertowego. W takim
wypadku dopuszcza się odpowiednie wydłużenie terminu składania ofert. Oferentowi nie
przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zbywającego.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Zbywający poinformuje wszystkich Oferentów
biorących udział w postępowaniu o dokonanych modyfikacjach i ewentualnym wydłużeniu terminów
składania ofert oraz kolejnych etapów postępowania, jeśli okaże się to konieczne. Każda zmiana staje
się wiążąca od chwili opublikowania informacji o jej dokonaniu na stronie internetowej Zbywającego
pod adresem: www.prs.pl (zakładka: O nas / Biuletyn Informacji Publicznej / Ogłoszenia) oraz na
stronie
internetowej
Ministerstwa
Infrastruktury
pod
adresem:
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/ogloszenia1 (zakładka: Informacje publiczne / Nadzór
właścicielski / Ogłoszenia).

V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
1) znajdują się w dobrej sytuacji finansowej, w szczególności nie są ujęci w rejestrze dłużników;
2) w stosunku do których nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne,
ani nie zachodzą przesłanki uzasadniające wszczęcie tych postępowań, ani nie są postawieni
w stan likwidacji;
3) wdrożyli rozwiązania prawne wymagane na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
4) w stosunku do których Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie wydał w ciągu ostatnich
12 miesięcy decyzji stwierdzających dopuszczenie się naruszenia Rozporządzenia, o którym
mowa w pkt 3) powyżej, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 19.09.2019 r. z późn.zm.).
2. Jako Oferenci nie mogą uczestniczyć w niniejszym postępowaniu:
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1) dłużnik, poręczyciel, gwarant dłużnika Zbywającego, ani osoby powiązane kapitałowo lub
osobowo z tymi osobami;
2) członkowie zarządu, członkowie organu nadzorującego, prokurenci, pełnomocnicy oraz osoby
odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie niniejszego postępowania;
3) małżonek, zstępni oraz wstępni osób, o których mowa w pkt 1) i 2).
3. O wybór oferty będą mogli starać się Oferenci, którzy nie zostaną wykluczeni z postępowania.
Zbywający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy:
1) nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych
w zapytaniu ofertowym i nie uzupełnili lub nie wyjaśnili na wezwanie Zbywającego dokumentów
w wyznaczonym terminie;
2) złożyli nieprawdziwe informacje;
3) w razie nie spełnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1 powyżej;
4) gdy są podmiotami, o których mowa w ust. 2 powyżej.

VI.

ZASADY SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty należy złożyć w terminie, o którym mowa w dziale III ust. 3 pkt 1), w formie pisemnej na adres
siedziby Zamawiającego lub drogą elektroniczną na adres: bo@prs.pl.
2. Ofertę przesłaną w formie pisemnej należy złożyć w trwale zamkniętych kopertach z dopiskiem na
kopercie o treści: „Oferta dotycząca nabycia wierzytelności. Otworzyć nie wcześniej niż dnia 1 marca
2021 r. o godz. 8:00”. W przypadku oferty złożonej drogą elektroniczną, wiadomość elektroniczna
powinna zostać wysłana wraz z oznaczeniem wysokiego priorytetu (wysokiej ważności)
przekazywanej wiadomości, a także z opcją żądania potwierdzenia dostarczenia oraz przeczytania.
Tytuł wiadomości elektronicznej powinien brzmieć: „Oferta dotycząca nabycia wierzytelności.
Otworzyć nie wcześniej niż dnia 1 marca 2021 r. o godz. 8:00”.
3. Oferent jest związany ofertą przez okres 7 miesięcy, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
4. Oferentowi przysługuje uprawnienie do wprowadzenia zmian do złożonej oferty jedynie przed
upływem terminu do składania ofert. Ust. 1-3 powyżej stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że
dopisek bądź tytuł wiadomości elektronicznej powinien zawierać dodatek „ZMIANA”. Wszelkie
zmiany powinny być wprowadzone w następujący sposób: wskazanie miejsca dokonania zmiany,
treść zmiany oraz pierwotną treść.
5. Oferta powinna zostać złożona zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego oraz powinna zawierać:
1) dokument rejestrowy, w szczególności w celu wykazania umocowania osób podpisujących
ofertę do reprezentacji Oferenta. Jeśli ofertę podpisują osoby inne niż wskazane w dokumencie
rejestrowym, do oferty należy dołączyć, oprócz dokumentu rejestrowego, pełnomocnictwo
w oryginale lub odpis notarialny;
2) oświadczenie o spełnieniu przesłanek, o których mowa w dziale V ust. 1 pkt 1)-4);
3) oświadczenie o spełnieniu przesłanek, o których mowa w dziale V ust. 2 pkt 1)-3);
4) oświadczenie o akceptacji wzoru umowy (Załącznik nr 1).
6. Oferta powinna być podpisana przez Oferenta lub osobę uprawnioną do reprezentacji, zgodnie z ust.
5 pkt 1) powyżej. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane oraz parafowane.
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7. Oferty zostaną otwarte w dniu 1 marca 2021 r. o godz. 8:00 w siedzibie Zbywającego. Otwarcie
ofert jest niejawne.
8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane przez Zbywającego.
9. Zbywający odrzuci ofertę w szczególności w przypadku, gdy:
1) jest niezgodna z wymogami, o których mowa w zapytaniu ofertowym;
2) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zapytania ofertowego;
3) jej przyjęcie naruszałoby interes Zbywającego;
4) sytuacja finansowa Oferenta i jego wiarygodność nie otrzymają pozytywnej oceny Zbywającego.
10. Jeśli w ofercie występują jakiekolwiek wątpliwości co do zakresu złożonej oferty, Zbywający ma
prawo wezwania Oferenta do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
11. Oferentom, których oferta nie zostanie wybrana, nie przysługują wobec Zbywającego jakiekolwiek
roszczenia, w tym roszczenia odszkodowawcze. Przyjmuje się, że Zbywający nie jest związany
złożonymi ofertami, a brak informacji o odrzuceniu/wykluczeniu bądź braku wyboru Oferenta
w żadnym wypadku nie może być traktowane jako przyjęcie oferty przez Zbywającego.
12. Zbywający powiadomi Oferentów o wyniku przeprowadzonego postępowania nie później niż do dnia
10 marca 2021 r. w trybie określonym w dziale III ust. 9.

VII.

KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Cena stanowi 100% kryteriów oceny ofert.

VIII.

POSTĘPOWANIE PO WYBORZE OFERTY:

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty i wyłonieniu Oferenta, którego oferta została wybrana
i oceniona jako najkorzystniejsza (Etap II), zostanie zawarta uzgodniona pomiędzy stronami umowa,
po uzyskaniu przez Zbywającego odpowiednich zgód korporacyjnych.
2. Zbywający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień wzoru umowy, w wyniku negocjacji
z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Zmiana nie może dotyczyć istotnych postanowień
umownych.
3. W przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez Oferenta w miejscu i terminie wskazanym przez
Zbywającego, Zbywający uprawniony jest do odstąpienia od zawarcia umowy z tym Oferentem oraz
do zawarcia umowy z kolejnym Oferentem, którego oferta była drugą najkorzystniejszą ofertą, o ile
wyrazi zgodę, lub unieważnienia postępowania.
4. Zbywający może na każdym etapie zakończyć postępowanie bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez
podania przyczyny, w szczególności w przypadku braku uzyskania zgód korporacyjnych na zawarcie
umowy. W takim wypadku Oferentom nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec
Zbywającego.
5. Wszystkie koszy związane z zawarciem umowy przelewu wierzytelności, w szczególności koszty
notarialne (także koszty powstałe w związku z zawarciem umowy po stronie Zbywającego), ponosi
Oferent, którego oferta została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania.
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IX.

OSOBA WYZNACZONA DO KONTAKTU:

Do kontaktowania się z Oferentami, po stronie Zbywającego upoważnieni są: radca prawny Joanna
Masiak, e-mail: bo@prs.pl.

X.

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i ust. 2, a także art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1
z dnia 04.05.2016 r.), zwanego w dalszej części RODO, Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdańsku, zwana w dalszej części Spółką informuje, że:
1. Administrator Danych Osobowych – Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski
Rejestr Statków Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (adres: al. gen. Józefa Hallera 126, 80-416
Gdańsk, tel.: + 48 058 346 17 00, + 48 058 751 11 00, adres e-mail: mailbox@prs.pl).
2. Inspektor Ochrony Danych – Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym może
Pani/Pan skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod numerem tel.: + 48
058 751 12 97, e-mailem: iod@prs.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki, wskazany w pkt I.
3. Cele i podstawy przetwarzania:
1) Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy, której jest Pani/Pan
stroną / w której została Pani/został Pan wskazana/y jako osoba upoważniona do reprezentacji,
pełnomocnik, osoba odpowiedzialna za wykonywanie umowy lub osoba do kontaktu, w związku
z powyższym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1
lit. b), f) RODO w celu prawidłowego oraz zgodnego z zamiarem stron wykonywania umowy,
a także dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa. Interes Administratora
koncentruje się m.in. wokół rozwijania oferty handlowej i przedsiębiorstwa oraz rachunku
ekonomicznego, przy poszanowaniu Pani/Pana prywatności i praw, w tym poprzez
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w minimalnym zakresie, koniecznym do osiągnięcia
tych celów. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO Pani/Pana dane osobowe mogą być również
przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
(wynikającego m.in. z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
2) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan
zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
niemożność zawarcia umowy/utrudnienie w prawidłowym realizowaniu umowy.
3) Spółka nie planuje przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w celu innym niż cel, w którym
Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane. Gdyby zaistniała potrzeba przetwarzania danych
w innym celu, Spółka przed planowanym przetwarzaniem poinformuje Panią/Pana o tym innym
celu oraz udzieli w tym zakresie wszelkich innych stosownych informacji.
4. Prawo do sprzeciwu – W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych. Spółka przestanie przetwarzać Pani/Pana dane
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5.

6.

7.

8.
9.

w tych celach, chyba że Spółka będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją
dla Spółki ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów,
praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń.
Okres przechowywania danych – Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres
realizacji umowy i okres przedawnienia roszczeń wynikających z realizowanej przez strony umowy,
a także okres obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, związanych z realizowaną
umową, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz.U.2019.351 t.j. z dnia 22.02.2019 r. z późn. zm.), jeżeli okresy te nie są tożsame.
Odbiorcy danych:
1) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą strony umowy, a także pracownicy
i współpracownicy Polskiego Rejestru Statków Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w zakresie,
w jakim niezbędne jest to do zawarcia, wykonania i rozliczenia zawartej pomiędzy stronami
umowy.
2) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione także podmiotom z naszej grupy kapitałowej
(spółkom zależnym) oraz oddziałom (polskim i zagranicznym).
3) Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), tj.
firmy księgowe, prawnicze, informatyczne.
Prawa osób, których dane dotyczą:
1) Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
Informacja o dobrowolności podania danych – Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże
jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
1) W procesie zawarcia i wykonywania umowy Spółka nie podejmuje decyzji w sposób
zautomatyzowany w oparciu o podane przez Panią/Pana dane.
2) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania. Zgodnie z przepisem art. 4 pkt 4) RODO, "profilowanie" oznacza dowolną formę
zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych
osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do
analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji
ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania,
lokalizacji lub przemieszczania się.
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XI.

ZAŁĄCZNIKI, KTÓRE STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
1. Załącznik nr 1 – Wzór umowy przelewu wierzytelności.
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2021

- WZÓR UMOWA PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI
zwana w dalszej części „Umową”,
zawarta w dniu … r. w Gdańsku pomiędzy:
Polskim Rejestrem Statków Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, al. gen. Józefa Hallera 126. 80-416
Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS: 0000019880, NIP: 5840304472, REGON: 000144992, kapitał zakładowy w wysokości
8.000.000,00 zł, wpłacony w całości, reprezentowaną przez:
Andrzeja Madejskiego – Prezesa Zarządu
Dariusza Rudzińskiego – Członka Zarządu
- uprawnionych do reprezentacji na podstawie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu
z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
zwaną w dalszej części Umowy „Cedentem”
a
… z siedzibą w …, ul. …, ..-… …, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w … … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS: …, NIP: …, REGON: …, o kapitale zakładowym w wysokości … zł, reprezentowaną przez:
…–…
…–…
- uprawnionych do reprezentacji na podstawie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu
z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
zwanej w dalszej części Umowy „Cesjonariuszem”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a osobno „Stroną”,
o następującej treści:
§1
Oświadczenia Stron
1. Cedent oświadcza, że:
1) przysługuje mu od dłużnika Stoczni Marynarki Wojennej Spółki Akcyjnej w upadłości
likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni (ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia; KRS: 0000245948; NIP:
5860104411; REGON: 000173114) niesporna i wymagalna wierzytelność pieniężna, która
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obejmuje zgłoszone przez Cedenta należności w postępowaniu upadłościowym, toczącym się
przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydziałem Gospodarczym pod sygn.
akt: VI GUp 9/09, uznana na liście wierzytelności w łącznej kwocie 218.070,81 zł (słownie:
dwieście osiemnaście tysięcy siedemdziesiąt złotych 81/100), w tym w kategorii IV w kwocie
213.795,50 zł (słownie: dwieście trzynaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych
50/100) oraz w kategorii V w kwocie 4.275,31 zł (słownie: cztery tysiące dwieście
siedemdziesiąt pięć złotych 31/100), zwana dalej „Wierzytelnością”;
2) uzyskał zgodę korporacyjną na zawarcie niniejszej Umowy;
3) nie jest umownie ograniczony w zbyciu Wierzytelności;
4) jest pierwotnym wierzycielem w stosunku do Wierzytelności, tj. nie nabył Wierzytelności
w drodze przelewu od innego wierzyciela;
5) Stocznia Marynarki Wojennej Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni
w chwili zawierania Umowy nie ma wobec Cedenta wymagalnych wierzytelności;
6) Stoczni Marynarki Wojennej Spółce Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni nie
przysługują wobec Cedenta żadne zarzuty, które miałyby wpływ na ograniczenie praw
wynikających z niniejszej Umowy.
2. Cesjonariusz oświadcza, że w zakresie będącej przedmiotem niniejszej Umowy Wierzytelności
wskazanej w § 1 ust. 1 pkt 1):
1) jest przedsiębiorcą, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu
wierzytelnościami;
2) uzyskał wymagane zgody korporacyjne na za zawarcie niniejszej Umowy;
3) znany jest mu stan prawny zbywanej na podstawie niniejszej Umowy Wierzytelności oraz, że nie
wnosi wobec tego żadnych zastrzeżeń.
§2
Przedmiot Umowy
Na podstawie art. 509 § 1 i dalszych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilny
(Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 08.10.2020 r. z późn. zm.), Cedent przenosi na Cesjonariusza Wierzytelność,
która obejmuje należności główne wraz z wszystkimi prawami z nimi związanymi, a Cesjonariusz nabywa
Wierzytelność za cenę określoną w § 3.
§3
Cena
1. Cedent sprzedaje Wierzytelność, a Cesjonariusz ją nabywa za cenę … zł (słownie: …), co stanowi
równowartość ….. % wartości sprzedawanej na podstawie niniejszej Umowy Wierzytelności, zgodnie
z Ofertą z dnia … r., stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Cesjonariusz zapłaci Cedentowi kwotę, o której mowa w ust. 1 powyżej przelewem na rachunek
bankowy Cedenta, prowadzony przez Bank Millenium S.A. o numerze: 61 1160 2202 0000 0000
6189 6958.
3. Strony zgodnie oświadczają, że podpisanie niniejszej Umowy przez Strony stanowi potwierdzenie
otrzymania przez Cedenta ceny, o której mowa w ust. 1, co też Cedent potwierdza.
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4. Cedent oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
(Dz.U.2020.935 t.j. z dnia 26.05.2020 r. z późn. zm.).
§4
Zapłata Wierzytelności po zawarciu niniejszej Umowy
1. W przypadku dokonania przez Stocznię Marynarki Wojennej Spółkę Akcyjną w upadłości
likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni, po zawarciu niniejszej Umowy, zapłaty Wierzytelności w całości lub
w części na rachunek bankowy Cedenta, Cedent zobowiązuje się do niezwłocznego informowania
o tym fakcie Cesjonariusza, a także do przekazania otrzymanych należności na rzecz Cesjonariusza
w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, na rachunek bankowy Cesjonariusza, prowadzony przez
Bank … o numerze: ….
2. W przypadku dokonania przez Stocznię Marynarki Wojennej Spółkę Akcyjną w upadłości
likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni, po zawarciu niniejszej Umowy, zapłaty Wierzytelności w całości lub
w części na rachunek Cesjonariusza, zobowiązuje się on do niezwłocznego informowania o tym
fakcie Cedenta ze wskazaniem terminu i wysokości dokonanej zapłaty.
§5
Zawiadomienie dłużnika o fakcie zawarcia niniejszej Umowy
1. Cesjonariusz zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia
niniejszej Umowy, do zawiadomienia Stoczni Marynarki Wojennej Spółki Akcyjnej w upadłości
likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni, pisemnie listem poleconym na własny koszt o nabyciu
Wierzytelności na podstawie niniejszej Umowy. Zawiadomienie zawierać będzie m.in. informację
o podstawie prawnej przelewu wierzytelności, dniu jego dokonania oraz o osobie nabywcy
Wierzytelności.
2. Cesjonariusz niezwłocznie przekaże Cedentowi listem poleconym na własny koszt kserokopię
wysłanego zawiadomienia, o którym mowa ust. 1, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia
jego wysłania.
§6
Poufność
1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji uzyskanych bezpośrednio lub pośrednio
od drugiej Strony lub jej przedstawicieli, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2020.1913 t.j.
z dnia 30.10.2020 r. z późn. zm.) oraz traktowanych jako poufne w świetle powszechnie
obowiązującego prawa, zwanych w dalszej części Umowy „Informacjami poufnymi”.
2. Informacjami poufnymi są w szczególności:
1) dane techniczne i technologiczne, w tym know-how;
2) informacje mające postać danych finansowych i organizacyjnych;
3) informacje związane z polityką bezpieczeństwa oraz strategią biznesową;
4) informacje dotyczące klientów, kontrahentów, pracowników i współpracowników;
5) informacje dotyczące dłużnika oraz Wierzytelności;
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3.

4.

5.
6.

7.

8.

6) inne informacje oznaczone jako „Poufne”.
Obowiązki Stron wynikające z niniejszej Umowy nie dotyczą informacji, które:
1) są już publicznie znane w chwili ujawnienia lub później staną się publicznie znane bez winy
i udziału Strony zobowiązanej do zachowania poufności;
2) zostały urzędowo podane do publicznej wiadomości;
3) w chwili ujawnienia ich drugiej Stronie były tej Stronie znane i wolne od zastrzeżeń co do ich
ujawniania;
4) zostały uzyskane z innych źródeł bez obowiązku zachowania poufności;
5) zostały ujawnione przez stronę ujawniającą innej osobie bez obowiązku zachowania poufności;
6) zostały ujawnione przez Stronę za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności;
7) zostały ujawnione na żądanie sądu lub organu administracji albo w innych przypadkach
w związku z wymogami bezwzględnie obowiązującego prawa.
Strony w ramach wykonywania niniejszej Umowy zobowiązane są w szczególności do:
1) zatrzymania i utrzymywania Informacji Poufnych w ścisłej tajemnicy;
2) ograniczania z należytą starannością dostępu do Informacji Poufnych swoim pracownikom,
współpracownikom, podwykonawcom, kontrahentom lub jakimkolwiek osobom trzecim,
udzielania takiego dostępu tylko w zakresie, w jakim jest to absolutnie niezbędne oraz pisemnego
poinformowania powyżej wymienionych osób o fakcie, że Informacje Poufne są zastrzeżone
i podlegają obowiązkowi zachowania ich w tajemnicy w zakresie i na warunkach wynikających
z niniejszej Umowy;
3) niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o fakcie ujawnienia Informacji Poufnych wbrew
postanowieniom Umowy lub też o otrzymaniu jakiegokolwiek wezwania sądowego czy też
o wszczęciu procesu sądowego lub postępowania administracyjnego, wymagającego ujawnienia
Informacji Poufnych;
4) niewykorzystywania Informacji Poufnych dla osobistych korzyści Strony bez uprzedniej pisemnej
zgody drugiej Strony, jak również do niepublikowania, niekopiowania lub nieujawniania
w jakikolwiek inny sposób Informacji Poufnych, a ponadto nie zezwalania jakimkolwiek osobom
trzecim do wykorzystywania Informacji Poufnych.
Informacje Poufne mogą być udostępnione jedynie tym osobom z ramienia Cesjonariusza, którym
jest to niezbędne do wykonywania Umowy.
Każda ze Stron Umowy zobowiązuje się do poinformowania swoich pracowników,
współpracowników, innych osób, które będą miały dostęp do Informacji poufnych, o niniejszej
Umowie i jej treści, w szczególności o obowiązku zachowania Informacji Poufnych w ścisłej
tajemnicy.
Cesjonariusz obowiązany jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień
niniejszego paragrafu przez swoich pracowników i osoby działające na jego zlecenie lub w jego
interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób z Cesjonariuszem. Cesjonariusz
ponosi odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak za własne działania lub zaniechania.
W przypadku niezgodnego z Umową ujawnienia, utraty lub nieuprawnionego udostępnienia
Informacji Poufnych, co do których istniał obowiązek nieujawniania i ochrony, Cesjonariusz
niezwłocznie zawiadomi Cedenta oraz podejmie niezbędne działania, w szczególności podejmie
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współpracę z Cedentem w celu minimalizacji zakresu naruszenia i szkód wynikających z ujawnienia,
utraty lub udostępnienia Informacji Poufnych.
9. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych obowiązuje zarówno w czasie trwania
niniejszej Umowy, jak i po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu, bez limitu czasowego.
§7
Ochrona danych osobowych
1. Strony zobowiązują się stosować regulacje dot. ochrony danych: Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej
RODO, oraz ustawę z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781
t.j. z dnia 19.09.2019 r. z późn. zm.), a także wszelkie przepisy i regulacje w przedmiocie
przetwarzania danych osobowych oraz prywatności. Odniesienia do ustawodawstwa obejmują
również jakiekolwiek jego późniejsze zmiany.
2. W związku z faktem, że dochodzi do udostępnienia między dwoma administratorami danych –
będącymi Stronami Umowy – danych osobowych reprezentantów, pełnomocników, pracowników /
współpracowników, wskazanych w Umowie lub w późniejszym kontakcie Stron jako osoby
odpowiedzialne za realizację Umowy lub osoby do kontaktu, podmiot, któremu zostały udostępnione
ww. dane, staje się ich administratorem i powinien zrealizować określone obowiązki informacyjne.
Klauzula informacyjna Cedenta stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. Cesjonariusz
zobowiązuje się przekazać klauzulę informacyjną ww. osobom.
§8
Odpowiedzialność
1. Wszelka odpowiedzialność Cedenta z tytułu rękojmi w odniesieniu do zbywanej Wierzytelności jest
wyłączona.
2. Strony zgodnie postanawiają, że ewentualna odpowiedzialność Cedenta za szkody wywołane
własnym działaniem oraz spowodowane przez osoby działające w jego imieniu, powstałe w związku
z niniejszą Umową, jej zawarciem i wykonaniem, jest ograniczona do szkód powstałych z winy
umyślnej.
3. Cesjonariuszowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Cedenta, jakie mogłyby wynikać ze
sposobu prowadzenia przez Cedenta postępowania upadłościowego w zakresie odzyskiwania
Wierzytelności w okresie poprzedzającym datę przejścia Wierzytelności na Cesjonariusza, chyba że
powyższe stanowiło działania Cedenta lub osób uprawnionych do działania w jego imieniu
wynikające z winy umyślnej.
§9
Postanowienia końcowe
1. Cedent, bez uprzedniej pisemnej zgody Cesjonariusza, nie będzie dokonywał ze Stocznią Marynarki
Wojennej Spółką Akcyjną w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni czynności prawnych, które
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2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

prowadziłyby do zmiany treści Wierzytelności, w szczególności czynności prowadzących do
zwolnienia z długu lub ograniczenia zakresu jego odpowiedzialności.
Koszty związane z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy oraz ewentualnych jej zmian, w tym
koszty opłat notarialnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, ponosi w całości
Cesjonariusz.
Strony zgodnie ustalają, iż zastrzegają dla niniejszej Umowy formę pisemną z podpisami notarialnie
poświadczonymi pod rygorem nieważności. Zmiana Umowy wymaga dla swej ważności zachowania
tej samej formy.
Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:
1) Załącznik nr 1 – Oferta z dnia … r.;
2) Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna Cedenta.
Cesjonariusz nie jest uprawniony do dokonania przelewu praw i obowiązków z niniejszej Umowy na
osobę trzecią bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Cedenta.
W kwestiach nienormowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 08.10.2020 r. z późn. zm.).
Umowa podlega polskiemu prawu i to prawo będzie stosowane w razie sporów wynikających lub
pozostających w związku z Umową. Spory i nieporozumienia powstałe pomiędzy Stronami,
a wynikające lub pozostające w związku z mocą, interpretacją lub stosowaniem Umowy lub
niektórych jej postanowień, będą poddane pod wyłączne rozstrzygnięcie sądu powszechnego
właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Cedenta.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

CEDENT:

CESJONARIUSZ:
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2021

OFERTA ZŁOŻONA W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021
Przedmiot postępowania:
Nabycie wierzytelności pieniężnej, przysługującej Polskiemu Rejestrowi Statków Spółce Akcyjnej
z siedzibą w Gdańsku wobec dłużnika Stoczni Marynarki Wojennej Spółki Akcyjnej w upadłości
likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni (ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia; KRS: 0000245948; NIP:
5860104411; REGON: 000173114).

Zbywający:
Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: al. gen Józefa Hallera 126, 80-416
Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000019880, NIP: 5840304472, REGON: 000144992, kapitał zakładowy w wysokości
8.000.000,00 zł, wpłacony w całości.

Oferent:
Niniejsza Oferta zostaje złożona przez:
Oznaczenie
Oferenta
i nazwisko/firma/nazwa)

(imię

Imię
i
nazwisko
osób
reprezentujących
Oferenta
+ stanowisko
Imię i nazwisko osoby do kontaktu

Adres

Nr telefonu

Adres e-mail
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NIP / REGON

KRS (numer oraz oznaczenie sądu,
w którym przechowywana jest
dokumentacja rejestrowa)

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 1/2021, składamy ofertę nabycia Wierzytelności,
szczegółowo opisanej w zapytaniu ofertowym nr 1/2021.

Oferujemy nabycie Wierzytelności, zgodnie z warunkami wynikającymi z zapytania ofertowego nr
1/2021 oraz wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2021 za:
Cenę netto: ................................................ zł (słownie:........................................................................................)
Podatek VAT ............................................. zł (słownie: .......................................................................................)
Cenę brutto ............................................. zł (słownie: ........................................................................................)

My niżej podpisani oświadczamy, że:
1) zapoznaliśmy się z opisem Wierzytelności oraz wymogami Zbywającego i nie wnosimy do nich
żadnych zastrzeżeń;
2) będziemy związani niniejszą ofertą przez okres 7 miesięcy, licząc od dnia upływu terminu
składania ofert;
3) podane w niniejszej Ofercie dane są zgodne z prawdą i znane nam są sankcje wynikające ze
składania fałszywych oświadczeń;
4) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zbywającego.

Ponadto składamy poniższe oświadczenia:

__________
Oświadczamy, że znajdujemy się w dobrej sytuacji finansowej, w szczególności nie jesteśmy ujęci
w rejestrze dłużników.

Podpis / Podpisy: ………………………………………………………………………………………..
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__________
Oświadczamy, że nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne, ani nie zachodzą
przesłanki uzasadniające wszczęcie tych postępowań, ani podmiot, który reprezentuję nie jest
postawiony w stan likwidacji.

Podpis / Podpisy: ………………………………………………………………………………………..

__________
Oświadczamy, że:
1) wdrożyliśmy rozwiązania prawne wymagane na mocy Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
2) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie wydał w stosunku do reprezentowanego przeze
mnie podmiotu w ciągu ostatnich 12 miesięcy decyzji stwierdzających dopuszczenie się
naruszenia Rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1) powyżej, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 19.09.2019 r. z późn.zm.).

Podpis / Podpisy: ………………………………………………………………………………………..

__________
Oświadczamy, że nie jesteśmy:
1) dłużnikiem, poręczycielem, gwarantem dłużnika Zbywającego, ani osoby powiązanej kapitałowo
lub osobowo z tymi osobami;
2) członkiem zarządu, członkiem organu nadzorującego, prokurentem, pełnomocnikiem oraz osobą
odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie niniejszego postępowania;
3) małżonkiem, zstępnym oraz wstępnym osób, o których mowa w pkt 1) i 2).

Podpis / Podpisy: ………………………………………………………………………………………..
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__________
Oświadczam, że akceptuję wzór umowy (Załącznik nr 1).

Podpis / Podpisy: ………………………………………………………………………………………..

Załączniki do oferty:

Data:

Podpis / podpisy:
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