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OGŁOSZENIE  
O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI 

 
I. Sprzedawca: 
 
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Księcia Bogusława X 7/LU4 
70-440 Szczecin 
KRS: 0000230202 
NIP: 851-290-43-58 
 
II. Opis ruchomości: 

 
Sprzedawca oferuje do zbycia ruchomość – jacht typu Bavaria Cruiser 36 niżej opisaną:  
 

− Nazwa: „Baltica Yachts VI”, 

− Numer rejestracyjny: POL 14918, 

− Sygnał wywoławczy: DK6106,  

− Numer identyfikacyjny kadłuba: DE-BAVA36E2J011, 

− Silnik: wbudowany, marka Volvo Penta D1-20 (numer 12945U), 

− Rok i miejsce budowy: 2010, Annapolis (USA), 

− Wymiary jachtu: długość 11,40 m, szerokość 3,60 m. 
 
Sprzedawca posiada certyfikat jachtowy wydany przez Polski Związek Żeglarski potwierdzający własność 
wyżej opisanego jachtu i wymienione jego dane. 
 

III. Ogólne zasady sprzedaży: 
 
1) Sprzedaż następuje w trybie wyboru ofert oraz zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 
2) Minimalna cena sprzedaży ruchomości wynosi kwotę 217.000,00 zł (słownie: dwieście siedemnaście 

tysięcy złotych 00/100) netto + VAT, tj. 266.910,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy 
dziewięćset dziesięć złotych 00/100) brutto.  

3) Cena sprzedaży winna być zapłacona do dnia zawarcia umowy sprzedaży ruchomości, tj. cena sprzedaży 
musi być zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy przed zawarciem w/w umowy – bez 
możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń. 

4) W przypadku reprezentacji Oferenta przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć notarialny odpis 
pełnomocnictwa uprawniającego do złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży, 

5) Jacht można oglądać po wcześniejszym umówieniu pod numerem telefonu 513726161_/ adresem e-
mail: k.lobodziec@centrumzeglarskie.pl. 
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IV. Informacje dotyczące Oferty: 
 

1) W przypadku złożenia przez Oferenta więcej niż jednej oferty, wiążąca jest oferta wskazująca wyższą 
cenę. Niedopuszczalna jest oferta wariantowa ani częściowa. Niedopuszczalne jest złożenie oferty 
uzależniającej zawarcie umowy sprzedaży od spełnienia warunku.  

2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz zawierać:  
a) w przypadku Oferenta będącego osobą fizyczną – imię i nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL lub 

datę urodzenia (w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, państwo urodzenia, serię i numer 
dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby, adres zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej 
(NIP), adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail; 

b) w przypadku Oferenta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą dokładne 
oznaczenie Oferenta – imię i nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL lub datę urodzenia (w 
przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, państwo urodzenia, serię i numer dokumentu 
stwierdzającego tożsamość osoby, adres zamieszkania, nazwę przedsiębiorcy (firmę), numer 
identyfikacji podatkowej (NIP), adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, 
adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail, 

c) w przypadku Oferenta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej – nazwę (firmę), formę organizacyjną, adres siedziby oraz adres prowadzenia 
działalności, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub w przypadku braku takiego numeru – nazwę 
właściwego rejestru handlowego, państwo rejestracji, datę rejestracji i numer w rejestrze oraz imię 
i nazwisko, numer PESEL lub datę urodzenia (w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz 
państwo urodzenia osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej;  

d) oferowaną dokładną cenę nabycia w/w jachtu wyrażoną kwotowo w walucie PLN,  
e) pisemne oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym jachtu i nie wnosi 

żadnych zastrzeżeń,  
f) pisemne oświadczenie, że Oferent przyjmuje bez zastrzeżeń warunki sprzedaży, a także, że oferta 

jest ważna nie krócej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, a nadto zobowiązanie 
Oferenta do pokrycia wszelkich kosztów związanych z nabyciem (sprzedażą) jachtu,  

g) pisemne oświadczenie Oferenta, że oferowaną cenę za jacht uiści w całości przed zawarciem umowy 
sprzedaży (cena sprzedaży musi być zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy przed 
zawarciem w/w umowy), 

h) datę sporządzenia oferty, 
i) czytelny podpis Oferenta lub pełnomocnika Oferenta. 

3) Oferty z ceną poniżej ceny minimalnej lub niezawierające elementów wskazanych w pkt 1-2, 
nieczytelne, niejasne bądź zawierające inne braki formalne niepodlegające uzupełnieniu, będą 
odrzucane.  

4) Jeżeli oferta jest składana przez pełnomocnika do oferty powinien być załączony notarialny odpis 
pełnomocnictwa (ciągu pełnomocnictw) uprawniających do złożenia oferty oraz zawarcia umowy 
sprzedaży. 

 
V. Miejsce, termin i sposób składania ofert: 

 
Oferty (zawierające elementy wskazane w pkt IV. ogłoszenia) należy składać w siedzibie Sprzedawcy do 
godziny 11.00 w dniu 21 grudnia 2020 r., w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta nabycia jachtu – 
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nie otwierać przed dniem 21 grudnia 2020 r., godz. 11.00”. Koperta z ofertą powinna być zaklejona w 
sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty bez otwarcia koperty oraz w sposób 
wyłączający możliwość jej otwarcia i zamknięcia bez pozostawienia śladów po otwarciu. 
Oferty złożone po powyższym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania. Dla uniknięcia 
wątpliwości Sprzedawca wyjaśnia, że za zachowanie powyższego terminu składania ofert uznaje się 
datę i godzinę wpływu (złożenia) do siedziby Sprzedawcy, a nie datę wysłania (niezależnie od sposobu 
wysyłki – listem poleconym, kurierem, itp.). 
 

VI. Miejsce i termin otwarcia ofert, kryterium wyboru oferty: 
 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w trybie niejawnym. 
Sprzedawca dokona wyboru oferty najkorzystniejszej cenowo, a kryterium cenowe jest jedynym 
kryterium wyboru oferty. 
Decyzja Zarządu SFP w przedmiocie wyboru oferty jest ostateczna oraz nie podlega zaskarżeniu. 
 

VII. Informacje dodatkowe: 
 
1) Warunki sprzedaży mogą być zmienione lub odwołane – bez podania przyczyny – w każdym czasie,  

tj. do dnia poprzedzającego dzień składania ofert. 
2) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do braku dokonania wyboru jakiejkolwiek oferty (oraz bez podania 

przyczyny) i w każdym czasie (terminie). 
3) Sprzedawca zawiadomi pisemnie Oferenta, którego oferta jest najkorzystniejsza cenowo, o wyborze 

jego oferty. 
4) Zawarcie umowy z Oferentem, którego oferta została wybrana wraz z wydaniem wszelkich 

dokumentów dot. jachtu nastąpi w terminie nie później niż miesiąc od upływu terminu składania ofert. 
5) Zapłata ceny nabycia nastąpi w terminie do dnia zawarcia umowy, tzn. cena sprzedaży musi być 

zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy przed zawarciem w/w umowy – bez możliwości 
dokonywania jakichkolwiek potrąceń. 

6) Umowa sprzedaży jachtu przenosi na nabywcę prawo jego własności. 
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