
L.P. Kod z kolektora SAT Oznaczenie aktywów trwałych Kwalifikacja 
 Wartość 

początkowa 

Wartość 

wyceny 
Opis Propozycja zagospodarowania

1 0100600107750 2801754
Krzesło tapicerowane ISO 

Chrom
zniszczone 90,28              0,00

Tapicerka wytarta, miejscami przetarta, nie nadające 

się do dalszej eksploatacji, nie opłacalna naprawa.
Likwidacja/przekazanie do utylizacji.

2 0100600229661 2801231 Krzesło obrotowe zniszczone 156,16            0,00
Tapicerka wytarta, miejscami przetarta, nie nadające 

się do dalszej eksploatacji, nie opłacalna naprawa.
Likwidacja/przekazanie do utylizacji.

3 0100600229651 2801385 Krzesło obrotowe zniszczone 156,16            0,00
Tapicerka wytarta, miejscami przetarta, nie nadające 

się do dalszej eksploatacji, naprawa nie opłacalna.
Likwidacja/przekazanie do utylizacji.

4 0100400104012 2801029 Szafa BS dąb zniszczone 370,00            0,00
Wyłamany zamek, obita, uszczerbiony fornir,  nie 

nadające się do dalszej eksploatacji, nie opłacalna 

naprawa.
Likwidacja/przekazanie do utylizacji.

5 0100801215690 2801744 Kosz na smieci zniszczone 312,32            0,00
Widoczna rdza, dziurawy,  nie nadające się do 

dalszej eksploatacji.
Likwidacja/przekazanie do utylizacji.

6 1,001E+11 2801045 Biurko BT 85 zniszczone 325,00            0,00
Brak uchytów do szuflad, wyłamane drzwiczki szafki 

bocznej,  nie nadające się do dalszej eksploatacji, nie 

opłacalna naprawa.
Likwidacja/przekazanie do utylizacji.

7 0100100100860 2801097 Biurko orzech zniszczone 446,88            0,00
Wyłamane prowadnice szuflad, blat wytarty, 

porysowany,  nie nadające się do dalszej 

eksploatacji, nie opłacalna naprawa.
Likwidacja/przekazanie do utylizacji.

8 0100100101270 2801535 Biurko BOY zniszczone 419,92            0,00
Uszkodzone szuflady, obity odstający fortnir, brak 

zamka,  nie nadające się do dalszej eksploatacji, nie 

opłacalna naprawa.
Likwidacja/przekazanie do utylizacji.

9 0100801215680 2801582 Kosz na śmieci metalowy zniszczone 312,32            0,00
Widaczna rdza, dziurawy,  nie nadające się do 

dalszej eksploatacji.
Likwidacja/przekazanie do utylizacji.

10 0100600208910 2801730 Krzesło obrotowe C 24 zniszczone 160,00            0,00
Zniszczona tapicerka, przetarte siedzisko,  nie 

nadające się do dalszej eksploatacji.
Likwidacja/przekazanie do utylizacji.

11 0100100101380 2801609 Biurko K3 zniszczone 198,99            0,00
Obite, zniszczony fornir,  nie nadające się do dalszej 

eksploatacji.
Likwidacja/przekazanie do utylizacji.

12 0100600240921 2801616 Krzesło obrotowe Prestige zniszczone 231,80            0,00
Uszkodzone -brak oparć,  nie nadające się do dalszej 

eksploatacji, nie opłacalna naprawa.
Likwidacja/przekazanie do utylizacji.

13 0100600107350 2801627 Krzesło olcha tapicerowane zniszczone 175,00            0,00
Uszkodzona tapicerka,  nie nadające się do dalszej 

eksploatacji, nie opłacalna naprawa.
Likwidacja/przekazanie do utylizacji.

14 0100300818800 2801223 Stolik pod drukarkę zniszczone 550,47            0,00
Uszkodzony - obdrapany blat, zużyte,  nie nadające 

się do dalszej eksploatacji, nie opłacalna naprawa.
Likwidacja/przekazanie do utylizacji.

15 0100600207980 2801507 Fotel obrotowy F-2 zniszczone 160,00            0,00
Tapicerka uszkodzona, dziurawa,  nie nadające się 

do dalszej eksploatacji, nie opłacalna naprawa.
Likwidacja/przekazanie do utylizacji.

16 0100600208370 2801511 Krzesło obrotowe zniszczone 178,48            0,00
Uszkodzone, bez oparcia,  nie nadające się do dalszej 

eksploatacji, nie opłacalna naprawa.
Likwidacja/przekazanie do utylizacji.

17 0100600138781 2801504 Krzesło ISO Chrom zniszczone 120,00            0,00
Tapicerka uszkodzona,  nie nadające się do dalszej 

eksploatacji, nie opłacalna naprawa.
Likwidacja/przekazanie do utylizacji.

18 0100200124951 2800623 Biurko zniszczone 661,72            0,00
Urwane dzwiczki od ściany bocznej, uszkodzony blat-

fornir,  nie nadające się do dalszej eksploatacji, 

naprawa nie opłacalna.
Likwidacja/przekazanie do utylizacji.

19 0100600107770 2801091
Krzesło tapicerowane ISO 

Chrom
zniszczone 90,28              0,00

Tapicerka uszkodzona,  nie nadające się do dalszej 

eksploatacji, nie opłacalna naprwa.
Likwidacja/przekazanie do utylizacji.

20 0100800614120 2801025 Karnisz zniszczone 24,50              0,00
Połamane- nie nadające się do dalszej eksploatacji, 

naprawa nie opłacalna.
Likwidacja/przekazanie do utylizacji.
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21 0100800614130 2801026 Karnisz zniszczone 24,50              0,00
Połamane- nie nadające się do dalszej eksploatacji, 

nie opłacalna naprawa.
Likwidacja/przekazanie do utylizacji.

22 0100600107410 2801589 Krzesło olcha tapicerowane zniszczone 175,00            0,00
Uszkodzone -połamane- nie nadające się do dalszej 

eksploatacji, nie opłacalna naprawa.
Likwidacja/przekazanie do utylizacji.

23 0100600208940 2801592 Krzesło obrotowe C 24 zniszczone 160,00            0,00
Uszkodzone -niestabilne,  nie nadające się do dalszej 

eksploatacji, nie opłacalna naprawa.
Likwidacja/przekazanie do utylizacji.

24 0100800614150 2800956 Karnisz zniszczone 36,00              0,00
Połamane- nie nadające się do dalszej eksploatacji, 

naprawa nie opłacalna.
Likwidacja/przekazanie do utylizacji.

25 0100800242760 2801802 Wykładzina RICHELIEU AB zniszczone 875,11 0,00
Podarte, przetarte, odbarwione-nie nadające się do 

dalszej eksploatacji, naprawa nie opłacalna.
Likwidacja/przekazanie do utylizacji.

26 0100800242750 2801789 Wykładzina RICHELIEU AB zniszczone 875,11            0,00
Podarte, przetarte, odbarwione-nie nadające się do 

dalszej eksploatacji, naprawa nie opłacalna.
Likwidacja/przekazanie do utylizacji.

27 0100800236810 2801617 MAGMA PLanet - seledyn zniszczone 876,40            0,00
Podarte, przetarte, odbarwione-nie nadające się do 

dalszej eksploatacji, naprawa nie opłacalna.
Likwidacja/przekazanie do utylizacji.

28 0100800245771 2801635 Wykładzina dywanowa zniszczone 1 624,90        0,00
Podarte, przetarte, odbarwione-nie nadające się do 

dalszej eksploatacji, naprawa nie opłacalna.
Likwidacja/przekazanie do utylizacji.

29 0100800242740 2801774 Wykładzina RICHELIEU AB zniszczone 1 719,30        0,00
Podarte, przetarte, odbarwione-nie nadające się do 

dalszej eksploatacji, naprawa nie opłacalna.
Likwidacja/przekazanie do utylizacji.

30 0100800236820 2801603 MAGMA PLanet - seledyn zniszczone 525,84            0,00
Podarte, przetarte, odbarwione-nie nadające się do 

dalszej eksploatacji, naprawa nie opłacalna.
Likwidacja/przekazanie do utylizacji.

31 0100800236830 2801593 MAGMA PLanet - seledyn zniszczone 532,38            0,00
Podarte, przetarte, odbarwione-nie nadające się do 

dalszej eksploatacji, naprawa nie opłacalna.
Likwidacja/przekazanie do utylizacji.

32 0100800245780 2801655 Wykładzina dywanowa zniszczone 1 624,90        0,00
Podarte, przetarte, odbarwione-nie nadające się do 

dalszej eksploatacji, naprawa nie opłacalna.
Likwidacja/przekazanie do utylizacji.

33 101000115950 2600144 Aparat OSKAR zniszczone 76,00              0,00 Uszkodzony, nie nadający się do dalszej eksploatacji. Likwidacja/przekazanie do utylizacji.

34 0100600208250 2801509 Krzesło prestige zniszczone 178,48            0,00 Zniszczone, nie nadajce się do dalszej eksploatacji.

35 0100600208380 2801512 Krzesło obrotowe zniszczone 178,48            0,00
Urwane kółka, brak podłoietników, zniszczona 

tapicerka- nie nadające się do dalszej eksploatacji, 

naprawa nie opłacalna.
Likwidacja/przekazanie do utylizacji.

36 0100600208030 2801068 Fotel obrotowy F-2 zniszczone 160,00            0,00
Połamane,zniszczona tapicerka - nie nadające się do 

dalszej eksploatacji, naprawa nie opłacalna.
Likwidacja/przekazanie do utylizacji.

37 0100801325280 2801518 Roleta zewnętrzna zniszczone 1 869,60        0,00
Połamane,zniszczona  - nie nadające się do dalszej 

eksploatacji, naprawa nie opłacalna.
Likwidacja/przekazanie do utylizacji.

16 652,28    0,00

Siedlce, dnia 31 sierpnia 2017 r.

Sporzadził(a): 
Beata Jońska - starszy inspektor SR w Siedlcach


