
 

 

Zarządca Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie 

zaprasza do udziału w przetargu na nabycie paliw 

 

 Przedmiotem przetargu jest całość paliw w postaci:  

a) oleju napędowego w ilości około 10.454 m3, magazynowanego w pojemnościach o statusie 

składu celnego na terenie bazy paliw zlokalizowanej w Świnoujściu, należącej do Baltchem 

S.A. Zakłady Chemiczne w Szczecinie; 

b) oleju napędowego w ilości około 700 m3, magazynowanego w pojemnościach o statusie 

składu celnego na terenie Bazy Paliw nr 21 Dębogórze, należącej do PERN S.A. z siedzibą 

w Płocku. 

Przedmiot sprzedaży ma charakter łączny, tj. sprzedawane są ww. paliwa w obu wskazanych 

lokalizacjach łącznie i w całości.  

  Cenę wywoławczą określa wzór: 

 Cena wywoławcza sprzedaży 1m3 paliwa = („Av ULSD 10ppm” + Premia) * gęstość 

referencyjna * „Av USD/PLN”, gdzie:  

 „Av ULSD 10ppm” to średnia tygodniowa z wysokich notowań publikowanych przez Platts 

European Marketscan dla produktu „10 ULSD ppm CIF NWE/Basis ARA Large” wyrażona 

w USD za tonę, z tygodnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert,  

 gęstość referencyjna dla Przedmiotu sprzedaży: 0,845, 

 Premia dla paliwa wskazanego w: 

 pkt 1 lit. a) ogłoszenia („Premia Świnoujście”) = -10 USD,  

 pkt 1 lit. b) ogłoszenia („Premia Dębogórze”) = - 5 USD, 

 „Av USD/PLN” to średni kurs NBP dolara amerykańskiego do złotówki z tygodnia 

poprzedzającego dzień otwarcia ofert.  

Wobec powyższego należy zwrócić uwagę, że zgodnie z warunkami przetargu dla ustalenia 

ceny oferowanej przez zainteresowanego nabyciem paliwa istotne znaczenie ma parametr 

określony jako „Premia”. Współczynnik „Premii” oferent zobowiązany jest podać w ofercie 

odrębnie dla każdej z obu lokalizacji – w ramach wskazanego powyżej wzoru.  

 Warunkiem skutecznego złożenia ofert jest m.in. wniesienie przed złożeniem oferty wadium 

w wysokości 1.000.000,- zł (słownie: jeden milion złotych) na rachunek bankowy Onico 

S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie o numerze 49 1050 0086 1000 0090 3121 

1676.  

 Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 1 marca 2021 roku do godziny 

14:00 wyłącznie w formie pisemnej w Kancelarii Notarialnej Pawła Ziemiańczyka przy ul. 

Nowowiejskiej 10/2 w Warszawie (00-653) - nie jest dopuszczalne przesłanie ofert w postaci 

elektronicznej. Dla zachowania terminu składania ofert decydujące znaczenie ma data i 

godzina wpływu oferty do wyżej wskazanej Kancelarii Notarialnej.  

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 marca 2021 roku o godzinie 14:30 w Kancelarii Notarialnej 

Pawła Ziemiańczyka przy ul. Nowowiejskiej 10/2 w Warszawie (00-653). Oferty będą 

otwierane i rozpoznawane przez Zarządcę Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w 

Warszawie w obecności przedstawiciela Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie 

i przybyłych oferentów oraz notariusza, który sporządzi protokół m.in. z otwarcia ofert.  

 Warunki przetargu przewidują możliwość przeprowadzenia aukcji pomiędzy oferentami. 

Termin rozpoczęcia aukcji to dzień 1 marca 2021 roku, a przewidywana godzina rozpoczęcia 

aukcji to nie wcześniej niż 15:30. Aukcja odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Pawła 

Ziemiańczyka przy ul. Nowowiejskiej 10/2 w Warszawie (00-653) możliwy jest udział zdalny 

w aukcji (przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie aukcji na 

odległość) na zasadach określonych w warunkach przetargu. 



 

 

 Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności 

dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu 

procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały w regulaminie przetargu 

zawartym w piśmie z dnia 15 lutego 2021 r. Zarządcy Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą 

w Warszawie opatrzonym datą pewną dnia 15 lutego 2021 r. przez Pawła Ziemiańczyka – 

Notariusza w Warszawie w Repertorium A za numerem 1387/2021.  

 Dodatkowe informacje odnośnie: 

a) przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w 

Warszawie kierując korespondencję na adres e-mail: office@onico.pl lub 

Tomasz.Dukat@onico.pl oraz pod nr telefonu: 608-435-330 lub 660-419-997, 

b) przebiegu i warunków przetargu można uzyskać w Kancelarii Zarządcy Onico S.A. w 

restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie kierując korespondencję na adres e-mail: 

kancelaria@saltarski.com oraz pod nr telefonu: (22) 749-16-55, 

a także na stronach internetowych Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie 

(www.onico.pl) oraz Zarządcy Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie 

(www.saltarski.com). 


