Karta Prywatyzacji Śląskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowe 
im. dr Adama Szebesty w Rabce - Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ETAPY                                                                          


I Informacje podstawowe dotyczące prywatyzowanego podmiotu.

1. Nazwa
Śląskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce - Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 2. Siedziba
34-700 Rabka - Zdrój, ul. Dietla 5

3. Przedmiot działania
86. 10. Z. działalność szpitali,
86. 21. Z. praktyka lekarska ogólna,
86. 22. Z. praktyka lekarska specjalistyczna,
86. 90. A. działalność fizjoterapeutyczna,
86. 90. C. praktyka pielęgniarek i położnych,
86. 90. D. działalność paramedyczna,
86. 90. E. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
85. 60. Z. działalność wspomagająca edukację,
86. 20. Z. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
82.19.Z. wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
55. 10. Z. hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
55. 90. Z. pozostałe zakwaterowanie,
85. 51. Z. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych 
i rekreacyjnych,
85. 59. Z. nauka języków obcych,
85. 59. B. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

4. Udział Województwa Śląskiego: 100%
5. Informacje na dzień 31.12.2015r. określające wysokość:
Sumy bilansowej: 23.766.537,20 zł
Kapitałów własnych: 19.508.622,14 zł
Kapitału zakładowego: 18.608.000,00 zł
	Przychodów ze sprzedaży: 10.128.799,27 zł
Wyniku netto: -286.852,42 zł
Zatrudnienie: 159 osób
1.Logo spółki:
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2. Link do strony internetowej spółki:

http://www.scru.pl" http://www.scru.pl




Uwagi  i informacje dodatkowe



II. Pierwszy etap prywatyzacji.

Pozycja
Opis
Załącznik
Decyzja o prywatyzacji

Uchwała nr V/25/3/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Śląskie wszystkich udziałów Spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty 
w Rabce - Zdroju spółka z o.o.  

Data podjęcia decyzji
27.06.2016 r. 



http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id_menu=217&id=80978" http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id_menu=217&id=80978
 
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki
W pierwszym etapie prywatyzacji nie korzystano z usług doradcy prywatyzacyjnego


Doradca prywatyzacyjny
brak
Link do strony internetowej doradcy prywatyzacyjnego - brak

Analizy przedprywatyzacyjne
Opis przedmiotu zamówienia:
Analiza mająca na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, w tym ustalenie sytuacji prawnej majątku Spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty 
w Rabce - Zdroju sp. z o.o..  

Memorandum informacyjne Spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty 
w Rabce - Zdroju sp. z o.o.

Data odbioru analiz: 
21.04.2016 r. 

Uwagi i informacje dodatkowe



III. Drugi etap prywatyzacji.

Decyzja o prywatyzacji w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia
 Uchwała nr 1424/124/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 07.07.2016 roku w sprawie wyboru trybu zbycia przez Województwo Śląskie udziałów spółki pod firmą Śląskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty 
w Rabce - Zdroju spółka z o.o.  
Uchwała nr 1504/126/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19.07.2016 roku w sprawie przyjęcia Procedury zbycia udziałów spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty 
w Rabce - Zdroju spółka z o.o.  

Uchwała nr 1505/126/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19.07.2016 roku w sprawie przyjęcia „Struktury odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów  spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty 
w Rabce - Zdroju spółka z o.o.  

Link do ogłoszenia

http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id_menu=22&id=81119" http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id_menu=22&id=81119








http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id_menu=22&id=81450" http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id_menu=22&id=81450







http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id_menu=22&id=81453" http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id_menu=22&id=81453

Publikacja ogłoszenia z zaproszeniem do negocjacji
Dziennik o zasięgu ogólnopolskim: 
Rzeczypospolita 19.07.2016
	Dziennik o zasięgu regionalnym: 
Dziennik Zachodni 20.07.2016

Data składania odpowiedzi na publiczne ogłoszenie przetargu:
31.08.2016r. do godz. 12.00
 
Link do ogłoszenia

http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&grupaj=53&id=82191&id_menu=259" http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&grupaj=53&id=82191&id_menu=259

Ocena ofert i dopuszczenie oferentów
Oferenci, którzy zgłosili propozycje udziału w prywatyzacji:


IV. Informacje o nabywcy –nie dotyczy
V. Informacje o osobach odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację procesu prywatyzacji.


