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

początkowa 
 Wartość wyceny Opis Pozycja zagospodarowania

1 0100100100361 2800584 Biurko BT 85 dąb zniszczone 325,00          32,50           
zniszczone, niekompletne, nienadające si 

do dalszej eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

2 0100100100360 2800583 Biurko BT 85 dąb zniszczone 325,00          32,50           
zniszczone, niekompletne, nienadające si 

do dalszej eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

3 0100600208680 2800635 krzesło obrotowe zniszczone 160,00          16,00           
połamane, nienadające się do dalszej 

eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

4 0100100100550 2800683 Biurko Magda zniszczone 145,00          14,50           
połamane, nienadające się do dalszej 

eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

5 0100600625500 2800704 Ława dla publiczności zniszczone 558,67          55,87           
połamane, nienadające się do dalszej 

eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

6 0100100100362 2800895 biurko BT 85 dąb zniszczone 325,00          32,50           
zniszczone, uszkodzona okleina, 

niekompletne, nienadające się do dalszej 

eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

7 0100600230291 2800898 Krzesło obrotowe zniszczone 156,16          15,62           
połamane, nienadające się do dalszej 

eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

8 0100600140991 2800692 Krzesło ISO chrom zniszczone 103,70          10,37           
połamane, nienadające się do dalszej 

eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

9 0100600611280 2800696 ława dla publ.2,2 zniszczone 581,94          58,19           
połamane, nienadające się do dalszej 

eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

10 0100400104880 2800887 Szafa biurowa z nadstawką A zniszczone 680,76          68,08           
zniszczone, brak nadstawki, 

niekompletne

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

11 0100600245441 2800890 Krzesło obrotowe zniszczone 209,10          20,91           
połamane, nienadające się do dalszej 

eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

12 0101100226611 2600104 Wentylator stojący zniszczone 62,53             6,25             
uszkodzony, naprawa nieopłacalna, 

nienadający się do dalszej eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

13 0101100216430 2600121 Wentylator stojący zniszczone 84,99             8,50             
uszkodzony, naprawa nieopłacalna, 

nienadający się do dalszej eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

14 0101100226631 2600122 Wentylator stojący zniszczone 62,53             6,25             
uszkodzony, naprawa nieopłacalna, 

nienadający się do dalszej eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

15 0100600245511 2800723 Krzesło obrotowe zniszczone 209,10          20,91           
zniszczony, połamene, wyatrta, 

przedziurawiona tapicerka, nienadające 

się do dalszej eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

16 0100600107500 2800871 krzesło olcha tapicerowane zniszczone 175,00          17,50           
zniszczone, połamane, w kilku częściach, 

nienadające się do dalszej eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

17 0100200124721 2800875 Biurko 1-szafkowe zniszczone 399,38          39,94           
bardzo zniszczona okleina, brakujące 

elementy, nienadające się do dalszej 

eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji
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18 0100600107230 2800879 krzesło czarne zniszczone 60,00             6,00             
zniszczone, połamane, w kilku częściach, 

nienadające się do dalszej eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

19 0100600242771 2800880 Krzesło biurowe PIONIER zniszczone 168,01          16,80           
zniszczone, połamane, w kilku częściach, 

nienadające się do dalszej eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

20 0100100101370 2800867 biurko czarne BT 83 zniszczone 429,00          42,90           
zniszczone, połamane, w kilku częściach, 

nienadające się do dalszej eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

21 0101100226791 2600119 Wentylator WT 2216 zniszczone 70,00             7,00             
zniszczony, połamany, w kilku częściach, 

nienadający się do dalszej eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

22 0100400104320 2800774 komoda olcha MK9 zniszczone 147,44          14,74           
zniszczona, połomanana, nienadająca się 

do dalszej eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

23 0100600208830 2800781 krzesło obrotowe C 24 zniszczone 160,00          16,00           
tapicerka wytarta, porwana, nienadające 

się do dalszej eksploatacji, nieopłacalna 

naprawa

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

24 0100100100370 2800896 Biurko Magda zniszczone 145,00          14,50           
bardzo zniszczona okleina, brakujące 

elementy, nienadające się do dalszej 

eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

25 0100400104330 2800743 komoda olcha MK 8 zniszczone 205,64          20,56           
bardzo zniszczona okleina, brakujące 

elementy, nienadające się do dalszej 

eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

26 0100600208850 2800755 krzesło obrotowe C- 24 zniszczone 160,00          16,00           
tapicerka wytarta, porwana, nienadające 

się do dalszej eksploatacji, nieopłacalna 

naprawa

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

27 0100600309890 2800760 krzesło składane drewniane zniszczone 14,20             1,42             
zniszczone, połamane, w kilku częściach, 

nienadające się do dalszej eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

28 0100800112350 2800764 Dywan 3 x 4 zniszczone 741,40          74,14           zniszczony, brudny, przetarty
likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

29 0100200122161 2800771 Kontener z drzwiami zniszczone 228,38          22,84           
bardzo zniszczona okleina, brakujące 

elementy, nienadające się do dalszej 

eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

30 0100200122301 2800772 Kontener z szufladami zniszczone 394,69          39,47           
bardzo zniszczona okleina, brakujące 

elementy, nienadające się do dalszej 

eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

31 0100400104311 2800797 szafa olcha MK1 zniszczone 77,60             7,76             
bardzo zniszczona okleina, brakujące 

elementy, nienadające się do dalszej 

eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

32 0100600107320 2801500 krzesło czarne zniszczone 60,00             6,00             
tapicerka wytarta, porwana, nienadające 

się do dalszej eksploatacji, nieopłacalna 

naprawa

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

33 0100100101280 2800620 Biurko ruzia zniszczone 268,00          26,80           
obity, odsatjący fornir, uszkodzone 

szuflady, nienadające się do dalszej 

eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

34 0100600238411 2800783 Krzesło obrotowe SOLO zniszczone 263,52          26,35           
tapicerka wytarta, porwana, nienadające 

się do dalszej eksploatacji, nieopłacalna 

naprawa

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji
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35 0100400138591 2800861 Szafa aktowa z nadstawką zniszczone 779,58          77,96           
zniszczone, brak nadstawki, 

niekompletne

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

36 0101100226651 2600096 Wentylator stojący zniszczone 62,53             6,25             
uszkodzony, nienadający się do dalszej 

eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

37 0100400104280 2800793 komoda olcha MK10 zniszczone 259,96          26,00           
bardzo zniszczona okleina, brakujące 

elementy, nienadające się do dalszej 

eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

38 0100400104310 2800796 szafa olcha MK1 zniszczone 77,60             7,76             
zniszczona, wyłamane drzwi, nienadająca 

się do dalszej eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

39 0100100101210 2800460 biurko Olcha pod komputer zniszczone 329,00          32,90           
połamane,uszerbany, podklejany fornir, 

nienadające się do dalszej eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

40 0100600208470 2800399 krzesło prestige zniszczone 171,00          17,10           
wytarta tapicerka, miejscami przetarta 

porwana, połamene, nie nadające się do 

dalszej eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

41 0101100226801 2600031 Wentylator WT 2216 zniszczone 70,00             7,00             
połamany, nie nadaje się do dalszej 

eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

42 0100600238351 2800492 Krzesło obrotowe SOLO zniszczone 263,52          26,35           
uszkodzone, połamane, w kilku częściach, 

nie nadające się do dalszej eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

43 0100600245431 2800493 Krzesło obrotowe zniszczone 209,10          20,91           
zniszczone, połamane, w kilku częściach, 

nienadające się do dalszej eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

44 0100600232991 2800023 Krzesło obrotowe zniszczone 156,16          15,62           
połamane, w kilku częściach, wytarta 

tapicerka, nie nadające się do dalszej 

eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

45 0100900115290 2400274 Maszyna optima Sp 20 zniszczone 646,00          64,60           
zniszczona, uszkodzona, brak kabla 

zasilającego, nienadająca się do dalszej 

eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

46 0100600138751 2800593 Krzesło ISO chrom zniszczone 120,00          12,00           
uszkodzone, połamane, w kilku częściach, 

nienadające się do dalszej eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

47 0100600107531 2800799 krzesło 9716 olcha zniszczone 253,00          25,30           
połamane, uszkodzone, w kilku częściach, 

nienadające się do dalszej eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

48 01006001075532 2800819 krzesło 9716 olcha zniszczone 253,00          25,30           
połamane, uszkodzone, w kilku częściach, 

nienadające się do dalszej eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

49 0100600245471 2800611 Krzesło obrotowe zniszczone 209,10          20,91           
połamane, uszkodzone, w kilku częściach, 

nienadające się do dalszej eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

50 4154-2801866-00 2801866 Krzesło Pionier C24 zniszczone 200,00          20,00           
połamane, uszkodzone, w kilku częściach, 

nienadające się do dalszej eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

51 0100600209010 2800020 krzesło obrotowe C24 zniszczone 160,00          16,00           
połamane, uszkodzone, w kilku częściach, 

nienadające się do dalszej eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji
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52 0100600122521 2800752 Krzesło ISO C-24 zniszczone 75,64             7,56             
połamane, uszkodzone, w kilku częściach, 

nienadające się do dalszej eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

53 0100600222381 2800863 Krzesło obrotowe C-24 zniszczone 156,16          15,62           
połamane, uszkodzone, w kilku częściach, 

nienadające się do dalszej eksploatacji

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

54 0100600208890 2800046 krzesło obrotowe C 24 zniszczone 160,00          16,00           
brak kółek, niestabilne, nie nadające się 

do dalszej eksploatacji, nieopłacalna 

naprawa

likwidacja/przekazanie do 

utylizacji

12 768,09   1 276,81   

Siedlce, dnia 31 sierpnia 2017 r. 

Sporządził(a): 

Beata Jońska - starszy inspektor SR w Siedlcach


