OGŁOSZENIE O PIERWSZYM KONKURSIE OFERT
Polski Związek Żeglarski (PZŻ)
z siedzibą w Warszawie (03-901), przy al. ks. J. Poniatowskiego 1, KRS: 0000081118
ogłasza Konkurs ofert na sprzedaż jachtów stanowiących własność PZŻ

Jachty będące przedmiotem oferty

1.

S/Y JURAND PZ 24 – TYP J 140
długość całkowita (L) 17,75 m, szerokość (B) 4,07 m, zanurzenie (T) 2,53 m

2.

S/Y ALABASTER POL 1089 – TYP CARTER 30
długość całkowita (L) 9,15 m, szerokość (B) 3,08 m, zanurzenie (T) 1,52 m

3.

S/Y AZURYT POL 1154 – TYP CARTER 30
długość całkowita (L) 9,15 m, szerokość (B) 3,08 m, zanurzenie (T) 1,52 m

4.

S/Y ADULAR POL 1088 – TYP CARTER 30
długość całkowita (L) 9,15 m, szerokość (B) 3,08 m, zanurzenie (T) 1,52 m

5.

S/Y AGATA POL 429 – TYP NEFRYT
długość całkowita (L) 7,32 m, szerokość (B) 2,55 m, zanurzenie (T) 1,25 m

6.

S/Y ANETA POL 430 – TYP NEFRYT
długość całkowita (L) 7,32 m, szerokość (B) 2,55 m, zanurzenie (T) 1,25 m

7.

S/Y DZIWNA POL 635 – TYP J 80
długość całkowita (L) 13,75 m, szerokość (B) 3,61 m, zanurzenie (T) 1,95 m

8.

S/Y INA POL 636 – TYP J 80
długość całkowita (L) 13,75 m, szerokość (B) 3,60 m, zanurzenie (T) 1,95 m

9.

S/Y PIANA POL 634 – TYP J 80
długość całkowita (L) 13,76 m, szerokość (B) 3,62 m, zanurzenie (T) 1,95 m

10. S/Y REGA POL 637 – TYP J 80
długość całkowita (L) 13,74 m, szerokość (B) 3,59 m, zanurzenie (T) 1,95 m
11. S/Y DZ I PZ 1871 – TYP DZ
długość całkowita (L) 8,50 m, szerokość (B) 2,18 m, zanurzenie (T) 0,52 m
12. S/Y DZ IV PZ 1874 – TYP DZ
długość całkowita (L) 8,50 m, szerokość (B) 2,18 m, zanurzenie (T) 0,52 m
13. S/Y DZ IX PZ 1886 – TYP DZ
długość całkowita (L) 8,50 m, szerokość (B) 2,18 m, zanurzenie (T) 0,52 m
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Tytuł prawny uprawniający Polski Związek Żeglarski do władania jachtami
Polski Związek Żeglarski jest właścicielem wszystkich jachtów wskazanych w ogłoszeniu co jest
potwierdzone odpowiednimi wpisami w rejestrze okrętowym prowadzonym przez Izbę Morską przy
Sądzie Okręgowym w Szczecinie lub rejestrze prowadzonym przez Urząd Morski w Szczecinie.

Dokumenty jachtów
1. Wszystkie jachty objęte Konkursem posiadają wskazane poniżej dokumenty:
1) certyfikat okrętowy lub zaświadczenie o rejestracji statku,
2) świadectwo pomiarowe – tylko w przypadku jachtów wpisanych do rejestru okrętowego
prowadzonego przez Izbę Morską przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie,
3) świadectwo klasy jachtu lub orzeczenie zdolności żeglugowej,
4) karta bezpieczeństwa.
2. Aktualnie świadectwa klasy jachtu/orzeczenia zdolności żeglugowej i karty bezpieczeństwa
jachtów utraciły ważność.

Informacje formalne
1. Polski Związek Żeglarski oświadcza, że w stosunku do ww. ruchomości nie toczy się
postępowanie spadkowe lub jakiekolwiek inne postępowanie sądowe lub administracyjne.
2. Jachty nie są objęte ochroną konserwatorską.
3. Aktualnie jachty (poza s/y Jurand PZ 24) znajdują się na lądzie w porcie jachtowym
w Trzebieży, ul. Rybacka 26, powiat Police. Jacht s/y Jurand PZ 24 jest przycumowany do
nabrzeża portu jachtowego w Trzebieży.

Warunki udziału w postepowaniu i tryb postępowania (dalej jako: Warunki Postępowania)
1. Organizatorem Konkursu jest Polski Związek Żeglarski (PZŻ).
2. Postępowanie mające na celu sprzedaż jachtów, prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy
Kodeks cywilny.
3. Postępowanie prowadzone jest w trybie publicznego ogłoszenia o Konkursie ofert poprzez
zamieszczenie niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej PZŻ oraz wywieszenie
informacji w biurze portu jachtowego w Trzebieży.
4. Postępowanie polega na analizie złożonych pisemnych ofert zakupu poszczególnych jachtów
objętych postępowaniem.
5. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie, do dnia
28 lutego 2018 r. do godz. 16:00 w Biurze PZŻ w Warszawie, przy al. ks. J. Poniatowskiego 1
(PGE Narodowy) kompletnej oferty zakupu konkretnego jachtu lub złożenie jej drogą
elektroniczną na adres: przetargi@pya.org.pl jako załącznik w pliku PDF.
6. Głównym kryterium wyboru oferty jest cena.
7. W przypadku takich samych ofert cenowych, ocenie uzupełniającej będzie podlegać również,
złożony dobrowolnie wraz z ofertą, opisany pomysł dalszego wykorzystania jachtu. Wartość
pomysłu będzie subiektywnie oceniona przez Komisję Konkursową.
8. Do zawarcia umowy sprzedaży konkretnego jachtu zostanie zaproszony oferent, który złoży
ważną, zgodną z niniejszymi warunkami ofertę i zaoferuje najwyższą cenę. Komisja
Konkursowa, zważywszy również sam pomysł wykorzystania jachtu w dalszej eksploatacji
będzie miała prawo do udzielenia rabatu od zaproponowanej ceny przez oferenta.
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Uczestnikiem postępowania może być osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca
zdolność prawną.
Jachty objęte postępowaniem będą sprzedawane w takim stanie w jakim się znajdują.
Analizę ofert przeprowadza Komisja Konkursowa, której skład został określony w Uchwale nr
133/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dnia 14 grudnia 2017 r.
Otwarcie i ocena ofert są niejawne. Otwarcie ofert nastąpi 28 lutego 2018 r. Każdy oferent
zostanie powiadomiony o wyniku oceny jego oferty.
Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi w terminie trzech dni roboczych od daty otwarcia ofert
określonej w niniejszym ogłoszeniu.
Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników Konkursu nastąpi zawarcie umowy sprzedaży
poszczególnych jachtów.
Umowy sprzedaży poszczególnych jachtów będą zawierane w formie cywilnej, w przypadku
jachtów wpisanych do rejestru okrętowego prowadzonego przez Izbę Morską przy Sądzie
Okręgowym w Szczecinie dodatkowo z podpisami stron notarialnie poświadczonymi.
Każdy z uczestników postępowania pokrywa koszty i wydatki związane ze swoim udziałem
w Konkursie.
Wszelkie koszty dotyczące zobowiązań związanych z przeniesieniem prawa własności oraz
wszelkie koszty notarialne związane z nabyciem przedmiotu Konkursu ponosi nabywca jachtu.
Postępowanie może być odwołane lub unieważnione przez PZŻ w każdym czasie bez podania
przyczyny odwołania. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem PZŻ
w przypadku unieważnienia postępowania.
Oferta powinna zawierać:
1) nazwę lub imię i nazwisko oferenta wraz z numerem odpowiednio KRS, REGON, NIP,
PESEL, adres i dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres email, nr telefonu),
2) oświadczenie o zamiarze nabycia konkretnego jachtu na warunkach określonych
w Warunkach Postępowania,
3) oferowana cenę nabycia konkretnego jachtu netto (bez podatku VAT), podmioty
ustawowo zwolnione z VAT będą wezwane przed sprzedażą do złożenia stosownego
oświadczenia.
4) termin związania ofertą,
5) opis dalszego wykorzystania jachtu w tym perspektywę żeglugi pod banderą PZŻ, rejsy
i szkolenia dla dzieci i młodzieży oraz inne formy wychowania i nauki etykiety żeglarskiej
i popularyzacji uprawiania żeglarstwa,
6) podpis oferenta lub pełnomocnika.
Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do złożenia oferty oraz reprezentowania
w postępowaniu, jeżeli oferent działa przez pełnomocnika; w razie przedłożenia kopii
pełnomocnictwa na żądanie PZŻ należy przedstawić oryginał pełnomocnictwa.
Osobami upoważnionymi ze strony PZŻ do kontaktowania się ze składającymi ofertę są
członkowie Komisji Konkursowej lub wskazany przez nich pracownik PZŻ.
Wszelkie pytania dotyczące jachtów należy zadawać drogą e-mail na adres:
przetargi@pya.org.pl lub pisemnie na adres Biura PZŻ w Warszawie. Zadanie pytania nie
przedłuża terminu składania ofert.
Jachty można oglądać na terenie portu jachtowego w Trzebieży codziennie w godz. od 10:00
do 15:00.
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