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INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETER\'NARII

W RADZIEJOWIE

PIW.R.FK r61071201s

oGŁosZENIE o SPRZBDAZY, NIEoDPŁATNYM PRZEI(ĄZANIU LIJB ołRor'vtŹNrn ZBĘDNYCH ,zttŻytycn
SKŁADNIKACI'I MAJĄTKU RUcHoMEGo
INSPEKCJI WETER\T,{AIIYJNEJ PowIAToWEGo INSPtrKTORĄTU WETERIT,IARII w RĄDZIEJowIE

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia2I maja 201Or.w sprawie sposobu i
trybu gospodarowania składnikami rzeczol*1,mi majątku ruchomego, w które wyposazone Są
jednostki budzętowe (Dz. U. Nr 114 poz.76I) Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy
Inspektorat Weterynarii w Radziejowie informuje o zbędnychl zużytych składnikach majątku
ruchomego.

Zgodnle z Ę7

ust. 1 rozporządzenta zbędne lub zuż5Ąe składniki rzeczowe majątku ruchomego mogą
być przedmiotem sptzedaŻy, oddania w najem lub dzterżawę, nieodpłatnego
przekazanta oraz darowizny, z zastrzeŻeniem ust. 2.

ust.2 rozporuądzenta zbędne lub zużyĄe składniki tzeczowę majątku ruchomego o
znacznej wartości mogą być przedmiotem darowizny, jeŻeLi ich sprzedażnie dojdzie
do skutku.
ust. 3. rozporządzenia przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi
majątku ruchomego uwzględnia się, w pierwszej kolejności, potrzeby innych
jednostek.

1. Nieodpłatne ptzekazanie, sprzedaż oraz datowlzna składników majątku ruchomego moŻe
nastąpić na pisemny wniosek zainteresowanych podmiotów skierowany do Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Radziejowie, w terminie do dnia 15 sierpnia 20I5r. w sekretariacie
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radziejowie przy ul. Brzeskiej 53, 88-200
Radziejow.
2. Jednostkt organrzacyjne lub osoby ftzyczne zainteresowane nabyciem przedmiotowego
majątku mogą składaó oferty pisemne zawterające:
. imig i nazwisko, adres lub nazwę firmy, siedzibę' tęlefon kontaktowy, nazwę
składnika majątku ruchomego z podaniem jego liczby porządkowej w załączonym wykazie
OraZ cenę,
3' odbiór następuje na koszt wnioskującego podrdiotLt, z miejsca i w terminie wskazanym
prZęZ Inspekcję Weterynaryjną Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radziejowie.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Brzęska 53' 88-200 Radziejów
teI. (54) 285-35-10, fax: (54) 285-48-03" e-mail: sekrętariat@piwradziejow.pl, www'piwradziejow.pl



4' Pisemne wnioski, 
' 
które wpłyną po terminie ich składania zostaną odesłane downioskodawcy bez otwięrania

5' Decyduj ącą przes.łanką przy zagospodarowaniu składników majątku ruchomego w drodzesprzedaŻy będzie najwyŻsza 
""nu 

rupioponowana w ofercie.

:"JJ.:T:k 
o nieodpłatne przekazaiie składnik ów rueczo,w.ych majątku ruchomego powinien

' nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatn e przekazanie składnikarzeczow e go maj ątku ruchomego,
o wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,o oświadczenie,. Że ptzekazany składnik tzeczory majątku ruchomego zostanieodebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokol e zd,awczo-odbiorczym,o informację o zadaniachpublicznychrealizowanych przezjednostkę,
' vzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomegoWniosek o którym Powa w pkt. 6' zgodnie ' 5ss ,rrt- s ,o'p orządzeniajest rozpatrywany wterminie 60 dni od daty jego wpływu.
7' Wniosek o darowiznę składników rzeczowch majątku ruchomego powinien Zawlęrac:
' nazwę' siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnikarzeczow e go maj ątku ruchomego,
o statut zainteresowanego podmiotu,
o wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek d,otyczy,o oświadczenie,. Że przekazany składnik ,r""rołry majątku ruchomego zostanieodebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokol e zdawczo-odbiorczym,o zobowiązante do pokrycia kosztów związanych z darcwtzną, w tym kosztów odbioruprzedmiotu darowizny.

Szczegółowych informacji na temat ww.^ środków mozna uzyskać pod numerem tel.542853510 od ponie działku do piątku od 900 do 1000.
osoba do kontaktu pan Andtzej Wiśniewski.
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Radziejów, 29 ltpca 201 5 r.
(miejscowoŚć i data)

W związku z wyłonieniem ptzez powołaną do oceny stanu mienia komisję składników
zbędnych i zuŻytych majątku ruchomego Państwowej Jednostki Budzetowej Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Radziejowie, na podstawie ogólnodostępnych ..ńiko- otaz cęn
aukcji internetowych ustalono ceny rynkowe dla posżczególnych 

'kłudniko- 
majątku z

uwzględnieniem ich stanu technicznego i stopnia zuŻycia:

Mienie zbędne

Wyceny dokonał:

Lp. Rodzai maiatku Ilośó Nr inwentarzowy Ustalona cęna rynkowa Uwagi
I

Laptop HP Compaq
nx7400 1

013 PIWRADZIEJOW
(N) STR. 62POZ.4
NOTEBOOK HP
coMPAQ 7400

250 zł'

Komputer zbyĄ mało
wydajny. Problemy
z podświetlaniem
matrycy.
Brak dysku
twardego.

2.

Laptop ASUS F5M 1

OlI PIWRADZIEJOW
STR. 4 GRUPA IV

PODGRUPA 49POZ.']
LAPTOP

200 zł.

Komputer zby rnało
wydajny.

Przegrzewa się.
Brak dysku
twardego.

3.

Laptop ASUS F3K 1

Oll PIWRADZIEJOW
STR,4 GRUPAIV

PODGRUPA 49 POZ,6
LAPTOP 70 zł.

Komputer zby mało
wydajny. Wyłamane

zawiasy matrycy.
Przegrzewa się'

Brak dysku
twardęgo.

4. I(omputer stacjonarny
AMD Athlon64 X2
3800+ 1

013 PrW RADZTEJOW (K)
STR. 45 POZ.20

KOMPUTER I50 zł.

Komputer zbyt mało
wydajny.

Brak dysku
twardeso.

5. I(omputer stacjonamy
Intel Celęron 2,2 GHz

I

OIl PIWRADZIEJOW
STR.4 GRUPAIV

PODGRUPA 49 POZ.3
ZESTAW

KOMPUTEROWY
50 zł.

Komputer
przestarzały.

I(omputer zb7ł' mało
wydajny.

Brak dysku
twardęgo.

6. Laptop ASUS 5965

I

OII PIWRADZIEJOV/
GRUPA IV POZ. 5

300 zł

Komputer
przestarzały.

Komputer zbymdo
wydajny.

Brak dysku
twardego.

Nr inwentarzo Ustalona cena rynkowa
uszkodzony,

Zasilacz UPS Orvaldi
620 GE

013 PrW RADZTEJOW (T)
STR. 81 POZ. 6 UPS

Zasilacz UPS Mustek 013 PIWRADZIEJOW
sTR. 81 (U)POZ.4

rozlany akumulator,
zalane wnętrze

Urządzente
wielofunkcyjne
Brother

013 PrW RADZTEJOW STR.
81PoZ.7 URZĄDZENIE

WIELOFUNCYJNE

uszkodzona głowica
drukująca

Zatwierdził:


