
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.481.2013
Burmistrza Miasta Lędziny
z dnia 18.03.2013r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM
NA ZBYCIE UDZIAŁÓW

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY

Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55 ,43 – 143 Lędziny zaprasza do składania ofert
nabycia należących do Gminy Lędziny 5 182  udziałów spółki pod firmą ,,EKOREC Sp. z o.o.
z siedzibą : 43 – 143 Lędziny, ul. Lędzińska 47, woj. śląskie .

I PODSTAWA PRAWNA ZBYCIA UDZIAŁÓW

Udziały są zbywane na podstawie przepisów art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z póź. zm.), art 33 ust 1 pkt.2 ustawy
z dnia 30 sierpnia  1996 r  o komercjalizacji i prywatyzacji ( Dz.U z 2013 r ,poz.216 ) , rozdziału 3
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie szczegółowego trybu
zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz.U. z 2011 r. Nr 114, poz. 664 )oraz uchwały nr XX/153/12
Rady Miasta Lędziny z dnia 29 marca  2012  r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania
i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Lędzin .

II SPÓŁKA

1.Spółka ,,EKOREC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lędzinach  (adres:
ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny ) została zawiązana w roku  2007 .
2.Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy
Katowice – Wschód  , VIII Wydział Gospodarczy , pod numerem KRS 0000294320.
3.Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług w zakresie prac związanych
z gospodarką odpadami , letnim i zimowym utrzymaniem terenów wokół nieruchomości oraz
utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zielonych.
4.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 016 000 zł ( jeden milion szesnaście tysięcy złotych) i dzieli
się na 10 160 (dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto
złotych) każdy .
5. Gmina Lędziny posiada 10 160 (dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt ) udziałów Spółki o wartości
nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 1 016 000 zł ( jeden milion
szesnaście tysięcy złotych) , stanowiących 100 % (sto procent ) kapitału zakładowego.

III PRZEDMIOT PRZETARGU

1. Przedmiotem przetargu jest zbycie pakietu 5  182  udziałów Spółki o wartości nominalnej 100  zł
(słownie: sto złotych) każdy, oferentowi, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę.
2. Zbywane udziały stanowią  51 % ( procent) kapitału zakładowego Spółki.

IV CENA WYWOŁAWCZA

Cena wywoławcza pakietu 5  182  udziałów  ustalona  na podstawie oszacowania wartości spółki
wynosi 326 466,- zł ( słownie:trzysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć
złotych)     tj. 63 zł ( sześćdziesiąt trzy złote ) za jeden udział.



V MIEJSCE, TERMIN I WARUNKI ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ
PRZETARGOWĄ .

1.Do dnia 16 kwietnia 2013r. zainteresowani nabyciem udziałów spółki, po przedstawieniu
aktualnych dokumentów umożliwiających identyfikację oraz podpisaniu przez umocowanych
przedstawicieli oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności, mogą nieodpłatnie
otrzymać w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 47
( I piętro pokój DG 5 ) Memorandum informacyjne zawierające m. in. informacje o sytuacji
ekonomiczno-finansowej spółki ,Regulamin Przetargu Publicznego , wzór oferty oraz dodatkową
dokumentację prawną i ekonomiczną Spółki dostępną w siedzibie Spółki „EKOREC” w Lędzinach
przy ul. Lędzińskiej 47.
2.Zainteresowani nabyciem udziałów spółki  zobowiązani są  zapoznać się z Pakietem Gwarancji
Socjalnych dla pracowników spółki ,,EKOREC” Sp. z o.o. z siedzibą w Lędzinach  stanowiącym
załącznik nr 1 do ,,Regulaminu Przetargu”.
3. Przez dokumenty umożliwiające identyfikację należy rozumieć: dokument potwierdzający
tożsamość, pełnomocnictwo do działania w imieniu zainteresowanego, a także odpis z rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku przedsiębiorców wpisanych do
rejestru przedsiębiorców), zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej w formie wydruku
ze strony internetowej CEIDG  (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą), które odzwierciedlają aktualną reprezentację podmiotu. We wszystkich ww.
przypadkach wymagane jest podpisanie w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych przez
oferenta Oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności.
4. Szczegółowe informacje na temat warunków przetargu, elementów składowych oferty oraz trybu
i warunków pracy Komisji przetargowej zawarte są w ,,Regulaminie Przetargu Publicznego” na
sprzedaż udziałów Gminy Lędziny w spółce ,,EKOREC” Sp. z o.o. z siedzibą w Lędzinach  który
można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lędziny (dostęp pod adresem
internetowym: http://www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi  lub w  Wydziale
Inwestycji i Zamówień Publicznych  Urzędu Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 47
( I piętro pokój DG 5) tel.( 032 2166511 do 13 wew.149 ).
5.Dodatkowe wyjaśnienia w tym zakresie można uzyskać również , składając zapytanie pocztą
elektroniczną na adres: przetargi@ledziny.pl nie później niż na 5 (pięć) dni roboczych przed
terminem składania ofert.

VI SPOSÓB ZAPŁATY CENY

1.Cena sprzedaży udziałów podlega zapłacie w całości do dnia zawarcia umowy sprzedaży
udziałów.
2. Wysokość odsetek za czas opóźnienia oferenta, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, w przypadku uchybienia terminowi zapłaty ceny jest ustalana w wysokości
odsetek ustawowych.

VII MIEJSCE, TRYB I FORMA ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

1. Oferta powinna być przygotowana w sposób określony w „Regulaminie Przetargu”.
2. Pisemną ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta  Lędziny ,43 – 143 Lędziny
ul. Lędzińska 55 ( I piętro pokój 112 )  w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta nabycia udziałów
spółki EKOREC Sp. z o.o.  Nie otwierać do dnia 22  kwietnia 2013 r , do godz. 10.10.
3. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia  22 kwietnia 2013 roku do godziny
10.00
4. Oferentem nie może być osoba lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z innym
oferentem.
5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę zakupu udziałów.



6. Składanie ofert częściowych jest niedopuszczalne
7. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

VIII OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 4 (czterech) miesięcy od dnia upływu
terminu składania ofert.
2. Związanie ofertą wygasa przed upływem powyższego terminu w przypadku:
1) odstąpienia od przeprowadzenia przetargu,
2) zamknięcia przetargu bez wyboru oferenta,
3) wycofania oferty przed upływem terminu do składania ofert,
4) odrzucenia oferty,
5) zawarcia umowy sprzedaży udziałów z wybranym Oferentem.

IX WADIUM

1. Przystępując do przetargu oferent zobowiązany jest wnieść wadium w formie pieniężnej,
w wysokości 30 000 ,-zł ( słownie:trzydzieści tysięcy złotych) przelewem na rachunek bankowy
Urzędu Miasta Lędziny w Banku Spółdzielczym o/Tychy  rachunek nr 42 8435 0004 0000 0000
6233 0008  najpóźniej do dnia składania ofert.
2. Za chwilę wniesienia wadium uznaje się chwilę złożenia bankowi polecenia przelewu.
3. Wadium podlega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży udziałów.
4. Wadium wnosi się na okres związania ofertą.
5. Zwrot wadium następuje zgodnie z § 7 ust. 6  i 7  oraz § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
30 maja 2011 w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz.U. z 2011 r. Nr
114, poz. 664), na rachunek, z którego dokonano wpłaty wadium, chyba że oferent pisemnie wskaże
inny rachunek bankowy do zwrotu wadium.
6. W przypadku uchybienia terminowi określonemu w wezwaniu do zapłaty ceny za zbywane
udziały przez oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, gdy wybrany oferent
uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży udziałów, wniesione przez niego wadium nie podlega
zwrotowi.

X MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 kwietnia 2013 r. o godz. 10.10 w Urzędzie Miasta Lędziny,
43 – 143 Lędziny ul. Lędzińska 55  ( sala 013) .Otwarcie ofert jest jawne.
2. Komisyjny wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie  do 30 (trzydziestu) dni od daty
upływu terminu składania ofert.
3. Wybór najkorzystniejszej oferty podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Lędziny.
4.O wyniku przetargu oferenci zostaną niezwłocznie poinformowani pisemnie.

XI INFORMACJE DODATKOWE

1. Burmistrz Miasta Lędziny  zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert,
odstąpienia od przeprowadzenia przetargu lub zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek
oferty, bez podania przyczyn.
2. Oferta zostanie odrzucona jeżeli zostanie złożona po terminie, a także w przypadku nie spełnienia
warunków określonych w zaproszeniu do składania ofert lub „Regulaminie Przetargu”.
3. Zbywca nie ponosi kosztów uczestnictwa oferentów w przetargu oraz kosztów związanych
z zawarciem umowy sprzedaży udziałów.


