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A-242-3/2021

Siedlce, dnia 19 sierpnia 2021 roku
INFORMACJA 0 ZBĘDNYCH LUB ZUŻYTYCH
SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Stosownie do zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie
szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2004 ze zm.) — Sąd Rejonowy w Siedlcach informuje, iż posiada zbędne i zużyte
składniki rzeczowe majątku ruchomego. Szczegółowy wykaz składników zawiera Załącznik nr 1
niniejszego ogłoszenia.

Zawarte w wykazie składniki rzeczowe majątku ruchomego zostały zakwalifikowane przez Komisję
do oceny przydatności do kategorii zużytych składników majątku. Jest to sprzęt niedziałający niesprawny, a jego naprawa i modernizacja jest ekonomicznie nieopłacalna, wręcz niemożliwa z powodów
technologicznych. Wszystkie komputery mają wymontowane dyski twarde, niektóre mają wymontowane
pamięci RAM, napędy dysków optycznych, procesory (były użyte w celu naprawy bądź modernizacji
używanego sprzętu komputerowego).

Zgłoszone przez Sąd Rejonowy w Siedlcach zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego
przeznaczone są do sprzedaży. Nie przewiduje się ich oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego
przekazania lub darowizny.

Składniki majątku niezagospodarowane w powyższy sposób, zostaną zlikwidowane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 poz.701,730,1403 i 1579) z uwzględnieniem
hierarchii sposobów postępowania z odpadami.

Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników
majątku, wyszczególnionych w załączniku nr 1 mogą składać pisemne oferty (wzór — Załącznik nr 2)
zawierające:
1) dane oferenta — w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania),
natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek (nazwę, adres i siedzibę),
2) wykaz składników majątku objętych ofertą zakupu,
3) oświadczenie oferenta, ze zapoznał się ze stanem składników majątku lub że ponosi
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z przeprowadzenia oględzin,
4) oferowane ceny za poszczególne składniki majątku
5) telefon kontaktowy.

Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych lub zużytych składników majątku Sądu
Rejonowego w Siedlcach, w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana za poszczególne
składniki majątku znajdujące się w ogłoszeniu.

Proponowana w ofercie cena sprzedaży skladnika rzeczowego majątku ruchomego nie może być
niższa od ustalonej jego wartości rynkowej.

W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tę sama cenę za dany składnik majątkowy,
pomiędzy tymi oferentami Sąd może przeprowadzić dodatkowo aukcję.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Termin, miejsce i tryb skladania ofert: oferty pisemne w zamkniętych kopertach z oznaczeniem -

OFERTA NA ZAKUP SKŁADNIKÓW
MAJĄTKU RUCHOMEGO SR W SIEDLCACH
— nie otwierać do dnia 03.09.2021 roku!!!

należy złożyć osobiście w siedzibie sądu na BOI (parter) lub przesłać pocztą w terminie do dnia 3 września
2021 roku na adres:
Sąd Rejonowy w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 31A
08-110 Siedlca
Ponadto, koperta powinna zawierać dane adresowe Wykonawcy, aby można ją było odesłać bez otwierania
w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia
Wszystkie składniki ruchome majątku można obejrzeć w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach,
Po telefonicznym uzgodnieniu terminu z wyznaczonym pracownikiem.
Osoby do kontaktu:
•
•
•

Beata Jońska — starszy inspektor SR w Siedlcach - tel. (25) 640 08 28,
Artur Grzywacz — ASI w SR w Siedlcach — tel. (25) 640 08 18,
Kamil Wyżywniak — informatyk SR w Siedlcach — tel. (25) 640 08 18

Decyzję w przedmiocie przekazania (zbycia) składników majątkowych jednostki podejmuje Dyrektor Sądu
Rejonowego w Siedlcach, po rozpatrzeniu wszystkich złożonych ofert w terminie nie dłuższym niż 60 dni
od daty wpływu.

Powyższe ogłoszenie wraz z załącznikami zostało umieszczone na stronie internetowej Sądu Rejonowego
w Siedlcach — www.siedlce.sr.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Sądu.
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