INFORMACJA nr 1/19
z dnia 18.02.2019 roku
okres zamieszczenia informacji 19.02.2019–01.03.2019r.
nr sprawy OG.211-2/19

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO
SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego
sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz.729),
Sąd Apelacyjny w Katowicach informuje o możliwości nieodpłatnego przekazania na czas
nieoznaczony zbędnych składników majątku ruchomego stanowiących załącznik do niniejszego
ogłoszenia.
1. Jednostki budżetowe lub jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane otrzymaniem
składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych w załączniku do ogłoszenia
w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:
a) nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika
rzeczowego majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych;
b) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego lub prawa na dobrach
niematerialnych (nr inwentarzowy, opis), o który występuje podmiot;
c) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego lub prawo na
dobrach niematerialnych zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole
zdawczo-odbiorczym;
d) telefon kontaktowy.
2. W przypadku braku możliwości zagospodarowania składników w sposób określony w pkt. 1,
zostaną one zbyte w formie sprzedaży. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne
zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych
w załączniku do ogłoszenia, mogą składać pisemne oferty zawierające:
a) dane oferenta – w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres
zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych podmiotów - nazwa, adres siedziby;
b) wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą (nr inwentarzowy, opis);
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub, że ponosi
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
d) oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego;
e) telefon kontaktowy.
Zasady i termin składnia wniosków bądź ofert.
1. Wnioski lub oferty, o których mowa powyżej, należy kierować do Dyrektora Sądu
Apelacyjnego w Katowicach. Wnioski należy składać do dnia 01.03.2019 r. osobiście lub za
pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu), w zamkniętych kopertach oznaczonych
numerem sprawy i dopiskiem „Zbędne składniki majątku ruchomego” na poniżej podany
adres do korespondencji:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Al. Korfantego 117/119, 40-156 Katowice

2. Składniki majątku ruchomego można oglądać w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Katowicach
od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 do 14.00 po uprzednim uzgodnieniu
telefonicznym.
3. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawach zapoznania się ze stanem przedmiotów oraz do
kontaktów w sprawie wniosków jest:
Pani Agnieszka Wdowiak – specjalista ds. gospodarczych – 32 2004 613
4. W przypadku gdy przynajmniej dwie jednostki wymienione w § 38 w/w Rozporządzenia, będą
zainteresowane
tym
samym
przedmiotem,
decydować
będzie
data
i kolejność wpływu wniosku do Sądu Apelacyjnego w Katowicach oraz analiza potrzeb
podmiotu wnioskującego.
5. W przypadku gdy przynajmniej dwóch oferentów zaproponuje tę samą cenę za dany składnik
majątku ruchomego pomiędzy tymi oferentami Sąd przeprowadzi dodatkową aukcję.
Z oferentem, który zaproponuje najwyższą cenę w trakcie trwania aukcji, zostanie zawarta
oferta sprzedaży.

Na oryginale właściwe podpisy
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Załącznik nr 1 do BIP 1/19 dot. OG 211-2/19
„Wykaz zbędnych składników majątku ruchomego”
Lp.

Archiwalny kod
kreskowy

Składnik
aktyw. trw.

Oznaczenie

Data zakupu

Wart
pocz.

Opis stanu technicznego

Stan
zużycia

Wartość rynkowa
z uwzględnieniem
stanu i stopnia
zużycia

1

SA.8-B-24/82

2400510

Urządzenie wielofunkcyjne HP
Laser Jet M2727nfs

18.11.2008

2 354,60

Sprzęt sprawny, zbędny w realizacji zadań
jednostki

50%

235 zł

2

ST. 803-2/19

1800001

Kserokopiarka NASHUATEC 2705

31.10.2003

17 665,30

Sprzęt sprawny, zbędny w realizacji zadań
jednostki

50%

1 766 zł

3

ST. 803-2/20

1800002

Kserokopiarka NASHUATEC 1505

31.10.2003

3 866,94

Sprzęt sprawny, zbędny w realizacji zadań
jednostki

50%

386 zł

4

ST. 803-2/21

1800003

Kserokopiarka NASHUATEC 1505

31.10.2003

3 866,94

Sprzęt sprawny, zbędny w realizacji zadań
jednostki

50%

386 zł

5

ST. 803-2/24

1800006

Kserokopiarka NASHUATEC 1505

31.10.2003

3 866,94

Sprzęt sprawny, zbędny w realizacji zadań
jednostki

50%

386 zł

Załącznik nr 2 „ Wzór wniosku o nieodpłatne przekazanie”

………………………………………
(imię i nazwisko/nazwa firmy)
………………………………………
(adres zamieszkania/siedziby)
……………………………………...
(telefon kontaktowy)

Dyrektor
Sądu Apelacyjnego
w Katowicach

WNIOSEK
o nieodpłatne przekazanie na czas nieoznaczony majątku ruchomego Sądu Apelacyjnego
w Katowicach, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r.
w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu
Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz.729)

1. Nazwa, siedziba i adres jednostki
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego, o który
występuje jednostka
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Oświadczam, że przekazany składniki majątku ruchomego zostaną odebrane w
terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną i zrozumiałam/em jej
treść.

……………………………………………..
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej.

Załącznik nr 3 „Oferta na zakup składnika majątku ruchomego”

………………………………………
(imię i nazwisko/nazwa firmy)
………………………………………
(adres zamieszkania/siedziby)
……………………………………...
(telefon kontaktowy)

Dyrektor
Sądu Apelacyjnego
w Katowicach

OFERTA
W odpowiedzi na ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego BIP 1/19,
dot. OG 211-2/19, składam ofertę na zakup:

Lp.

Nr inwentarzowy

Nazwa składnika

składnika majątku

Cena oferowana
w PLN

1.

2.

3.

Nadto oświadczam, że:
1. Zapoznałam/łem się z treścią ogłoszenia OG 211-2/19 z dnia 18.02.2019 r.
o zbędnych składnikach majątku ruchomego Sądu Apelacyjnego w Katowicach.
2. Zapoznałam/łem się ze stanem technicznym niniejszego składnika/ ponoszę
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
3. Zobowiązuje się do odbioru w/w składników w miejscu i terminie wskazanym przez
Sprzedającego.
4. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną i zrozumiałam/em jej
treść.

…………………………………………………….
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty.

Załącznik nr 4 „Klauzula informacyjna”
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.
(Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Apelacyjny w Katowicach,
z siedzibą przy al. Wojciecha Korfantego 117/119, 40-156 Katowice.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@katowice.sa.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania
zgodnie z ogłoszeniem o zbędnych składnikach majątku ruchomego Sądu
Apelacyjnego w Katowicach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas określony w przepisach
obowiązującego prawa,
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej sposobu przetwarzania danych
osobowych do organu nadzorczego,
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną i zrozumiałam/em jej treść.

Katowice, dnia ……………….

……………………………………

