OŚWIADCZENIE ORGANIZATORA
O ZMIANIE W TREŚCI REGULAMINU ORAZ OGŁOSZENIA
O POSTĘPOWANIU
W SPRAWIE WYBORU NABYWCY NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONYCH PRZY UL. WASZYNGTONA 1 W GDYNI

Organizator Postępowania STOCZNIA REMONTOWA NAUTA S.A. z siedzibą w Gdyni (81-342) przy ul. Waszyngtona 1, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047582, NIP: 5860104345, REGON:
000031199, kapitał zakładowy w wysokości 31.062.260,61 zł (zwana dalej „Organizatorem”),
- działając na podstawie §6 ust. 1 Regulaminu Prowadzenia Postępowania Przetargowego (zwanego dalej „Regulaminem”),
I. wprowadza następujące zmiany do treści Ogłoszenia o Postępowaniu w sprawie wyboru Nabywcy Nieruchomości (zwanego
dalej „Ogłoszeniem”):

1.

W punkcie II Ogłoszenia pod nazwą „Przedmiot Postępowania” zmienia zdanie pierwsze i nadaje się mu następującą treść:
„Przedmiotem Postępowania jest wyłonienie nabywcy prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości położonych w
Gdyni przy ul. Waszyngtona 1, dla których Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste
o numerach GD1Y/00018043/0 (z wyłączeniem działki 3077 o pow. 71 m2), GD1Y/00094259/3, GD1Y/00094256/2,
GD1Y/00094257/9, GD1Y/00094258/6, GD1Y/00114042/6 i GD1Y/00114043/3 wraz z prawem własności położonych na
nich budynków, budowli i innych urządzeń stanowiących odrębne nieruchomości.”

2.

zmienia się treść punktu V, podpunktu 2, lit. c) Ogłoszenia i nadaje mu następującą treść:
„oferowaną w polskich złotych cenę netto nabycia Nieruchomości nie niższą niż cena wywoławcza, z tym zastrzeżeniem,
że:
- płatność ceny nastąpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży Nieruchomości,
- płatność ceny nie może być rozłożona na raty”

II. wprowadza następujące zmiany do treści Regulaminu:

2.

zmienia treść §1 punktu 3) Regulaminu (definicja Nieruchomości) i nadaje mu następującą treść:
„Nieruchomości – prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Waszyngtona 1, dla
których Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach GD1Y/00018043/0 (z
wyłączeniem działki 3077 o pow. 71 m2), GD1Y/00094259/3, GD1Y/00094256/2, GD1Y/00094257/9, GD1Y/00094258/6,
GD1Y/00114042/6 i GD1Y/00114043/3 wraz z prawem własności położonych na nich budynków, budowli i innych
urządzeń stanowiących odrębne nieruchomości; w celu uniknięcia wątpliwości przez Nieruchomość nie należy w żadnym
wypadku rozumieć ruchomości znajdujących się na gruncie”

3.

zmienia treść §4 ust. 4 lit. c) Regulaminu i nadaje mu następującą treść:
„oferowaną w polskich złotych cenę netto nabycia Nieruchomości nie niższą niż cena wywoławcza, z tym zastrzeżeniem,
że:
- płatność ceny nastąpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży Nieruchomości,
- płatność ceny nie może być rozłożona na raty”

