Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna
00-973 Warszawa ul. Szczęśliwicka 62
KRS 0000019193, NIP 525-000-02-51
REGON 000 126 801
PKP S.A. zaprasza do rokowań w sprawie nabycia wierzytelności od dłużników – osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego składających się z pakietu wierzytelności
potwierdzonych tytułami wykonawczymi o łącznej liczbie 190 i wartości 26 137 091,81 złotych.
Pakiet składa się z dłużników: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa
handlowego zamieszkujących na terenie niżej wymienionych województw:
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Podsumowanie

*dane dotyczą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
Potencjalni nabywcy proszeni są o składanie podpisanych ofert o zamiarze przystąpienia do rokowań na piśmie.
1. Oferta powinna zawierać:
a) nazwę i adres oferenta,
b) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami sprzedaży i ich akceptacji,
c) dokumenty potwierdzające status prawny:
dla osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru,
dla osób fizycznych – poświadczona notarialnie kopia dowodu tożsamości oraz potwierdzenie wpisu
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (lub identyfikator podatkowy NIP,
REGON),
d) wskazanie wierzytelności, o której nabycie ubiega się oferent,
e) określenie ceny nabycia i terminu zapłaty,
f) propozycje zabezpieczenia prawnego w przypadku przewidywania zapłaty w terminie późniejszym niż
zawarcie umowy,

g) potwierdzenie posiadania środków na zakup wierzytelności po oferowanej przez siebie cenie,
h) oświadczenie o związaniu ofertą przez oferenta przez okres …dni, liczony od daty upłynięcia terminu
składania ofert w Departamencie Windykacji PKP S.A.,
i) oświadczenie, że oferent nie podlega wyłączeniu z rokowań na podstawie pkt.6,
j) oferta powinna być podpisana, a każda jej strona i załączniki do niej, parafowane przez osoby uprawnione
do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta, zgodnie
z dokumentami załączonymi do oferty. W przypadku składania oświadczeń przez pełnomocników
wymagane jest dołączenie do oferty oryginału pełnomocnictwa szczególnego,
k) oświadczenie o posiadaniu minimum 2 letniego doświadczenia w zakresie windykacji i/lub obrotu
wierzytelnościami
l) referencje potwierdzające współpracę z podmiotami trzecimi w zakresie windykacji i/lub obrotu
wierzytelnościami.
2. W przypadku braku złożenia dokumentów o których mowa w pkt. 1 Komisja Postępowania ma prawo odrzucić
ofertę bez uprzedniego wezwania oferenta do uzupełnienia dokumentów lub udzielenia wyjaśnień co do treści
oferty.
3. Oferty należy składać w formie papierowej w siedzibie Departamentu Windykacji PKP S.A., 02-305
Warszawa Al. Jerozolimskie 140, pokój 226A II piętro w terminie od dnia 09.07.2015r. do dnia 20.07.2015r. do
godz. 12.00. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą uczestniczyły w Postępowaniu i zostaną
zwrócone bez otwierania koperty (decyduje data wpływu oferty, a nie data nadania).
4. Oferty muszą być złożone w zamkniętych kopertach z tytułem: Oferta-„Postępowanie w trybie zaproszenia
do składania ofert i podjęcia rokowań w sprawie zakupu wierzytelności”. NIE OTWIERAĆ!.
5. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Departamentu Windykacji PKP S.A., 02-305 Warszawa
przy Al. Jerozolimskich 140 w dniu 20.07.2015r., o godzinie 12:30, w pokoju nr 226A, IIp.
Otwarcie ofert jest jawne i zostanie dokonane w obecności Komisji Postępowania.
6. W rokowaniach nie mogą brać udziału dłużnicy, jego zstępni i wstępni, podmioty będące w stosunku
do dłużnika podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.).
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, możliwość podjęcia równoczesnych
rokowań z więcej niż jednym oferentem, prawo nieprzystąpienia do rokowań, prawo do odstąpienia
od rokowań bez wybrania nabywcy - bez podania przyczyny, odstąpienia od sprzedaży wierzytelności
oraz wyłączenia ze sprzedaży wybranych wierzytelności bez podania przyczyny.
8. Podmioty oraz osoby wybrane przez PKP S.A. do udziału w rokowaniach zostaną poinformowane o terminie
i sposobie ich przeprowadzenia. Rokowania maja charakter poufny.
9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wypłacalność dłużników.
10. Niniejsze ogłoszenie oraz protokół z przeprowadzonych rokowań nie stanowi zawarcia umowy ani przetargu
w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Sprzedaż wierzytelności nastąpi w trybie rokowań podjętych na podstawie
publicznego zaproszenia, w oparciu o przepisy ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
(Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) z wyłączeniem przepisów dotyczących oferty, aukcji i przetargu.
11. PKP S.A. uprawniona będzie do sprzedaży wierzytelności oferentowi, którego oferta będąca wynikiem
rokowań jest najkorzystniejsza z uwagi na:
a) cenę nabycia wierzytelności popartą posiadaniem przez Oferenta odpowiednich referencji
potwierdzających współpracę z podmiotami trzecimi w zakresie windykacji i/lub obrotu wierzytelnościami.
W przypadku, gdy PKP S.A. uzna, że mimo najkorzystniejszej oferty cenowej, przedstawione referencje
są niewysterczające, ma prawo wybrać ofertę o niższej cenie,
b) warunki nabycia wierzytelności,
c) sposób i termin zapłaty.
12. Odrzuceniu przez Komisję Postępowania podlegają oferty:
a) niespełniające wymagań, o których mowa w pkt.1,
b) złożone przez oferentów spełniających negatywne przesłanki, o których mowa w pkt. 6,
c) złożone przez oferentów niedających rękojmi należytego wykonania umowy sprzedaży wierzytelności.
Dodatkowe informacje na temat wierzytelności będących przedmiotem rokowań można uzyskać
w Departamencie Windykacji PKP S.A. adres: 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 140, pokój 226A,
tel.
783-915-041,
(22)
39-24-459,
(22)
39-24-463
wyłącznie
po
podpisaniu
zobowiązania
do zachowania poufności przez osobę upoważnioną do działania zgodnie z reprezentacją lub działającą
na podstawie pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz oferenta.
Ogłoszenie dostępne również na stronie internetowej PKP S.A.: www.pkpsa.pl

