OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM
NA ZBYCIE UDZIAŁÓW
Prezydent Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, działając w imieniu
Gminy Miasta Toruń, na podstawie uchwały nr 828/10 Rady Miasta Torunia z dnia
8 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Gminę Miasta Toruń ze
spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. (zmienionej uchwałą
nr 698/2014 z dnia 13 lutego 2014 r.), zaprasza do składania ofert na nabycie
58 udziałów spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 165/167,
87-100 Toruń, zwanej dalej Spółką.
1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż pakietu 58 (słownie: pięćdziesiąt osiem) udziałów, o
wartości nominalnej 200,00 (słownie: dwieście) złotych każdy (stanowiących 20%
kapitału zakładowego, 20% głosów na Zgromadzeniu Wspólników), jednemu nabywcy.
2. Cena sprzedaży udziałów przeznaczonych do zbycia zawarta w ofercie nie może być
niższa (cena wywoławcza) niż 539.980,00 (słownie: pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy
dziewięćset osiemdziesiąt) złotych tj. 9.310 (słownie: dziewięć tysięcy trzysta dziesięć)
złotych za jeden udział. Sprzedający dopuszcza jako jedyny sposób zapłaty ceny –
przelew bankowy na wskazany rachunek bankowy. Sprzedający nie dopuszcza
możliwości rozłożenia ceny na raty.
3. Zainteresowane podmioty po podpisaniu przez umocowanych przedstawicieli
zobowiązania do zachowania poufności, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
terminu, mogą uzyskać w dniach od dnia ogłoszenia do dnia poprzedzającego termin
składania ofert, informacje o Spółce w Urzędzie Miasta Torunia Biuro Ekonomiki
i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 10, pok.
12 (tel. 56 6118571) od Pani Ewy Kossakowskiej Dyrektora w godzinach 800 - 1400.
4. Pisemne oferty nabycia udziałów należy składać do dnia 6 października 2014 r. do
godziny 1400.
5. Oferty nabycia udziałów należy złożyć, za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętej
kopercie, w sekretariacie Biura Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta
Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń, pok. 12, w godzinach 800 - 1400.
Na kopercie należy umieścić napis: "Oferta nabycia udziałów spółki Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu".
6. Przystępując do Przetargu Oferent zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu
w wysokości 54.000,00 zł (pięćdziesięciu czterech tysięcy) złotych, przelewem
na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia prowadzony w Banku Millenium
nr 67 1160 2202 0000 0000 6171 9146. Wadium należy wpłacać w terminie do dnia
składania ofert tj. do dnia 6 października 2014 r., wpisując w tytule przelewu: „Wadium
w sprawie nabycia udziałów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o.”.
Nie dopuszcza się wpłaty wadium w kasach Urzędu Miasta Torunia. Dowód wniesienia
wadium winien zostać załączony do Oferty.
7. Po dokonaniu wyboru Ofert, wadium wniesione przez wybranego Oferenta zaliczone
zostanie na poczet ceny Oferty. Wniesione uprzednio wadia pozostałych Oferentów,
których oferty nie zostaną wybrane będą niezwłocznie zwrócone, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, gdy wybrany Oferent uchyla się

terminowi zapłaty ceny lub od zawarcia umowy sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o., wniesione przez niego wadium nie podlega
zwrotowi.
8. Oferty złożone po terminie oraz te, które nie odpowiadają warunkom określonym
w niniejszym ogłoszeniu zostaną odrzucone.
9. Oferty nabycia udziałów powinny być sporządzone w języku polskim i zawierać
w szczególności:
•

dane oferenta: imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę, Regon, NIP,
adres korespondencyjny i adres e-mail, numer telefonu i ewentualnie faksu,

•

oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu i nie wnosi uwag
do jego stanu,

•

cenę za nabywane udziały,

•

oświadczenie o związaniu ofertą przez okres 6 miesięcy od dnia jej złożenia.

10. Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 6 października 2014 r. o godzinie 14:15
w Biurze Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Torunia przy
ul. Wały Gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń, pok. 12.
11. Umowa sprzedaży udziałów zostanie zawarta z oferentem, który zaproponuje najwyższą
cenę za udziały. Pozostali oferenci zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej
oferty.
12. Zbycie udziałów zgodnie z zapisami §11 umowy spółki wymaga uzyskania zgody
Zarządu Spółki. Zarząd powinien podjąć stosowną decyzję w terminie 3 miesięcy od dnia
zawiadomienia Spółki o zamiarze zbycia udziałów. Oferent zostanie niezwłocznie
powiadomiony o decyzji Zarządu Spółki. Zapłata ceny za udziały powinna nastąpić
przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego, przed zawarciem umowy sprzedaży
udziałów, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty powiadomienia Oferenta
o zgodzie Zarządu Spółki na zbycie przez Gminę Miasta Toruń udziałów. Podpisanie
umowy sprzedaży nastąpi w Urzędzie Miasta Torunia, w terminie 14 dni od daty wpływu
zapłaty ceny za udziały.
W przypadku uchybienia terminowi zapłaty ceny za nabywane udziały przez Oferenta,
którego Oferta została wybrana, Oferent zobowiązany jest do zapłaty odsetek za czas
opóźnienia w wysokości ustawowej.
13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania Ofert oraz
zamknięcia przetargu bez rozstrzygnięcia w przypadku odstąpienia od przeprowadzenia
przetargu, w tym z powodu niewybrania żadnej ze złożonych ofert.
14. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży udziałów ponosi nabywca
udziałów.
/-/

