INFORMACJA
o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie, działając na zasadzie § 7 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 21 maja 2010r w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi
majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz. U. z dnia 29 czerwca 2010r)
informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego, przeznaczone do
sprzedaży.

Środki trwałe:
Lp.
1.
2.
3.

Nazwa środka trwałego

Nr
inwentarzowy

Ilość

Zestaw komputerowy
ABC DATA

4-49-491-4

1

Laptop HP PAVILION DV
9500

4-49-491-9

Kserokopiarka Nashuatec
MP 2000 Aficio

8-80-803-2

1
1

Uwagi co do stanu
technicznego
składnika
Koszt naprawy
przewyższa wartość
rynkową sprzętu
Koszt naprawy
przewyższa wartość
rynkową sprzętu
Urządzenie
wyeksploatowane,
naprawa nieopłacalna

Wartość
w PLN
40,00
50,00
20,00

Pozostałe środki trwałe:
Nazwa pozostałego
środka trwałego

Nr
inwentarzowy

Ilość

Uwagi co do stanu
technicznego
składnika

Wartość
w PLN

1

Rozdzielacz stożkowy

22-32, 65, 98

3

stłuczony

5,00

2

Rozdzielacz stożkowy

22 - 131,132

2

22 - 57, 96, 97

3

Lp.

3

Nożyczki zakrzywione

5,00
stłuczony
5,00
rozerwane

4

Waga laboratoryjna

22-44

1
pęknięta

5

6

Niszczarka Wallner

Niszczarka Cross Cut

7

Ekspres do kawy

8

Komputer

9

Monitor

10

Monitor LCD Samsung 920

14-2

14-4

24-3
21-6
21-7
21-2

1

1

1
1
1
1

Uszkodzone
przekładnie
napędzające noże
tnące, naprawa
nieopłacalna
Uszkodzony element
kosz, naprawa
ekonomicznie
nieopłacalna
Uszkodzone
urządzenie grzewcze,
naprawa nieopłacalna
Koszt naprawy
przewyższa wartość
rynkową sprzętu
Brak możliwości
modernizacji i
renowacji
Brak możliwości
modernizacji i
renowacji

10,00
10,00

10,00

5,00
35,00
10,00
10,00

11

Krzesło obrotowe

7-5

1

12

Regał z szybami

13.

Szafa aktowa

14

Regał biurowy z półkami

16-17

1

15

Szafa dwudrzwiowa

19-14

1

16-13
19-8

1
1

Uszkodzone kółka
jezdne, tapicerka
mocno zabrudzona
Szyby rozbite,
powierzchnia
zniszczona
Uszkodzone drzwi ,
brak zamków,
zniszczona
Regał mocno
zniszczony
Uszkodzone drzwi ,
brak zamków,
zniszczona

5,00
10,00
15,00
10,00
10,00

Ze względu na ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r
Nr 101, poz. 926 t. j.), komputery osobiste i przenośne nie posiadają dysków.
Zainteresowanych zakupem składnika/ ów prosimy o składanie ofert pisemnych w terminie do dnia
03.09.2015 roku za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie,
ul. Wojska Polskiego1, 28-200 Staszów lub złożenie w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu ,
pokój nr 1 – na parterze.
Oferta powinna zawierać:
1) dane oferenta – w przypadku osób fizycznych ( nazwisko, dokładny adres zamieszkania),
natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres i siedzibę, a także telefon
kontaktowy;
2) wykaz składników majątku objętych ofertą ze wskazaniem nazwy składników,
3) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku, lub że ponosi
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin,
4) Oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego,
(wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 )

W przypadku wpływu co najmniej dwóch ofert dotyczących nabycia tego samego składnika
majątku ruchomego, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie dodatkowo przeprowadzi
aukcję, pomiędzy tymi osobami.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie zastrzega sobie prawo do odwołania oferty
sprzedażowej ( całej lub części) bez podania przyczyn.
Szczegółowych informacji na temat składników rzeczowych majątku ruchomego można uzyskać
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie pod numerem telefonu 15 8642536,
w tym informacji dot. stanu technicznego sprzętu informatycznego udziela Krzysztof Piórkowski
tel. kom. 601062436.
Składniki rzeczowe majątku ruchomego można obejrzeć w siedzibie Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Staszowie w terminie do dnia 02.09.2015 roku w godzinach od 10,00 do 14,00, po
uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.
Zakupione składniki majątku ruchomego zostaną wydane po dokonaniu wpłaty przelewem na
rachunek bankowy sprzedającego nr 77 1010 1238 0856 6122 3100 0000.
Jeżeli w/w składniki majątku ruchomego nie zostaną sprzedane, zostaną fizyczne zlikwidowane,
przy czym sprzęt informatyczny oraz AGD zostanie przekazany do Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, Składowisko Odpadów w Staszowie.
Informacja została umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Staszowie oraz na stronie internetowej : www.piwstaszow.pl.

Załącznik Nr 1

Formularz ofertowy
………………………………………….
( imię i nazwisko/ nazwa firmy)

………………………………………….
………………………………………….
(miejsce zamieszkania/ siedziby firmy Oferenta)
……………………………………………………
Telefon ………………. Fax …………………….

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
28 – 200 Staszów
ul. Wojska Polskiego 1
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące sprzedaży zbędnych składników majątku
ruchomego, składam ofertę zakupu następujących składników:
1. ……………………………………………………………………………………….
2.

( należy podać nazwę składnika, nr inwentarzowy oraz cenę)
…………………………………………………………………………………………………………..

3.

…………………………………………………………………………………………………………..

- oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym składników majątku *
- ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin*,
*niepotrzebne skreślić
…………………………………..
( podpis oferenta)

