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URZĄD MORSKI w GDYNI 

OGŁASZA PRZETARG PUBLICZNY OFERTOWY 

Zgodnie z § 7.1 i § 9.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie 

szczegółowego sposobu gospodarowania majątku Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 poz. 2004). na 

sprzedaż n/w jednostki pływające: 

Motorówka inspekcyjna „M/S Marzenka” o nr  rejestru  PRS 620412; klasa jednostki *mKM III Lm2; 

rok budowy 1977 ( Stocznia WISŁA, Gdańsk). 

Parametry techniczne:  

 Długość całkowita – 19,50 m, 

 Szerokość – 4,38 m, 

 Zanurzenie – 1,32 m, 

 Wyporność – 42,15, 

 Materiał, konstrukcja – stal, konstrukcja spawana, 

 Silnik napędu głównego – 2 x silnik spalinowy DELFIN 5TA typ M 1.2C M64OT, 1999 r., moc 

2x 280 KW, 

 Rodzaj napędu – ,przekładnia nawrotna, 2 x śruba stała, 

 Karta bezpieczeństwa –  Nr 354/GDY/2020 U.M Gdynia wydana: 24.07.2020r., ważna do: 

12.05.2021r., 

 Świadectwo Klasy PRS – Nr M-38875/17,  wydane: 22.08.2017r., ważne do: 12.05.2021r., 

 Status statku – Wykaz przeglądów PRS, nr 6/620412/UST/19.  

Cena wywoławcza – 87.000,00 zł. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej 

przelewem na konto bankowe nr:  

81 1010 1140 0065 7813 9120 0000  

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Gdańsku.  

W tytule przelewu należy napisać:  

„Wadium za motorówkę inspekcyjną M/S Marzenka”   

Wadium musi być zaksięgowane na koncie Urzędu Morskiego najpóźniej do dnia 09.03.2021r. do 

godziny 10:30.  
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Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca 

się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium nie 

podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy 

sprzedaży. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.  

Oferty należy dostarczyć w formie pisemnej wyłącznie listownie (poczta lub kurier) na formularzu 

oferty, w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 09.03.2021r. do godz. 10:30 na adres: Urząd 

Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, Kancelaria Ogólna /w zamkniętej kopercie 

z dopiskiem: „Oferta  na zakup motorówki inspekcyjnej M/S Marzenka – Wydział Transportu i 

Zaopatrzenia”.  

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 09.03.2021r. o godz. 11:00 w Wydziale Transportu i Zaopatrzenia 

w Gdyni ul. Węglowa 18A.  

Termin związania z ofertą wynosi 14 dni od dnia otwarcia ofert. Umowa sprzedaży zostanie zawarta 

w terminie do 7 dni od zatwierdzenia protokołu z przebiegu przetargu przez Dyrektora Urzędu. Urząd 

Morski w Gdyni zastrzega sobie prawo do zakończenia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, 

bez podania przyczyn.  

Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:  

 zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, 

który nie wniósł wadium; 

 oferta nie zawiera danych wymaganych w formularzu oferty lub są one niekompletne, 

nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do 

uznania jej za nową ofertę.  

Motorówkę inspekcyjną M/S Marzenka zacumowaną  w Porcie Ustka przy Bulwarze portowym – 

nabrzeże Lęborskie można  oglądać w dniach  od 03.03.2021r. do 05.03.2021r. w godz. 8:00 – 14:00, 

po uprzednim umówieniu się pod nr tel. kom. 608308517, gdzie również można uzyskać szczegółowe 

informacje dotyczące przedmiotowej motorówki.  

Formularz oferty, opinie techniczne dotyczące motorówki inspekcyjnej M/S Marzenka oraz inne 

informacje dotyczące przetargu dostępne są na stronie internetowej www.umgdy.gov.pl w zakładce 

informacje/ogłoszenia/upłynnienia. 


