Gliwice, dn. 26.08.2021 roku
OGŁOSZENIE
O PRZETARGU PUBLICZNYM
NA ZBYCIE UDZIAŁÓW W JEDNOSTCE ZALEŻNEJ

1. Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,
ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice, zaprasza do składania ofert zakupu należących do
Spółki 12850 udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) za każdy
udział, co stanowi 58,67 % kapitału zakładowego spółki pod firmą Bus Service Center
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 156 J, woj.
śląskie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd
Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000251620.
2. Cena sprzedaży 12 850 udziałów przeznaczonych do zbycia zawarta w ofercie nie może
być niższa (cena wywoławcza) niż 1 285 000 zł (słownie: jeden milion dwieście
osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) tj. 100 zł (słownie: sto złotych) za jeden udział.
Sprzedający dopuszcza jako jedyny sposób zapłaty ceny – przelew na wskazany w
umowie nabycia udziałów rachunek bankowy.
3. Sprzedający informuje, że w dn. 21 sierpnia 2012 r. udzielił Bus Service Center Spółce
z ograniczoną odpowiedzialnością pożyczki, której saldo kapitałowe na dzień 31 lipca
2021 r. wynosi 343 300 zł (w tym wymagalne po terminie płatności 189 900 zł) z
terminem spłaty całkowitej 14 listopada 2022 r. zabezpieczonej wekslem in blanco z
wystawienia pożyczkobiorcy.
4. Zainteresowani zakupem udziałów spółki w terminie do dnia poprzedzającego otwarcie
ofert, po przedstawieniu aktualnych dokumentów umożliwiających identyfikację oraz
po podpisaniu przez umocowanych przedstawicieli oświadczenia o zobowiązaniu do
zachowania poufności mogą uzyskać informacje o Spółce, od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 8.00 do 13.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu
(32) 330 46 30.
5. Pisemne oferty nabycia udziałów należy składać do dnia 24 września 2021 r. do
godziny 11:00
6. Oferty nabycia udziałów należy złożyć, za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętej
kopercie, w Kancelarii Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach

ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice, w godzinach 8:00 – 14:00. Na kopercie należy
umieścić napis: "Oferta nabycia udziałów spółki Bus Service Center Sp. z o.o.”.
7. Przystępując do przetargu Oferent zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w
wysokości 39 000 złotych, przelewem na rachunek bankowy o numerze 74 1600 1172
0002 3304 9488 6150.
8. Wadium należy wpłacać w terminie do dnia składania ofert tj. do dnia 24 września
2021 r. do godziny 10.00, wpisując w tytule przelewu: „Wadium w sprawie nabycia
udziałów spółki Bus Service Center Sp. z o.o.” Nie dopuszcza się wpłaty wadium w
kasie PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach.
9. 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 zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru
Oferty. W przypadku, gdy wybrany Oferent uchyla się terminowi zapłaty ceny lub od
zawarcia umowy sprzedaży udziałów Bus Service Center Sp. z o.o. wniesione przez
niego wadium nie podlega zwrotowi.
10. Oferty złożone po terminie oraz te, które nie odpowiadają warunkom określonym w
niniejszym ogłoszeniu zostaną odrzucone.
11. 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.
12. Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 24 września 2021 r. o godzinie 12:00 w Sali
Konferencyjnej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach
ul. Chorzowska 150.
13. Umowa sprzedaży udziałów zostanie zawarta z Oferentem, który zaproponuje
najwyższą cenę za udziały. Pozostali oferenci zostaną powiadomieni o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
14. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży udziałów jest jednoczesne zawarcie umowy
cesji wierzytelności z tytułu pożyczki opisanej w punkcie 3, na podstawie której
Sprzedający przeniesie na Nabywcę udziałów wierzytelność z tytułu niespłaconego
kapitału pożyczki oraz należnych na dzień podpisania umowy odsetek w zamian za
wynagrodzenie określone w kwocie stanowiącej sumę tych wartości.

15. Zbycie udziałów zgodnie z zapisami §12 umowy spółki wymaga uzyskania zgody
Zarządu Spółki. Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony o decyzji Zarządu
Spółki. Zapłata ceny za udziały oraz wierzytelność, określoną w pkt. 14 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 Przedsiębiorstwo Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach udziałów. Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi, 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.
16. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania Ofert oraz
zamknięcia przetargu bez rozstrzygnięcia w przypadku odstąpienia od przeprowadzenia
przetargu.
17. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży udziałów ponosi nabywca
udziałów.

