
OGŁOSZENIE

z dnia 5 września 2016 r.

o zbędnych składnikach majątku ruchomego
Rcgionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Krakowie

Działając na podstawie 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja
2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku
ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. nr 114, poz. 176), zwanego
dalej „Rozporządzeniem” informujemy, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
w Krakowie posiada następujące zbędne składniki majątku ruchomego przeznaczone do
sprzedaży:

Wartość
Ilość sztukLp. Nazwa wyposażenia Uwagi

urządzenia

Switch Planet FNSW Nr mw. 013-31-6
12401 sprawny, zużycie 70% 57,00 zł

Nrinw. 013-31-4

2. Switch D-link Des 3526 Sprawny, zużycie
363,00 zł

70%

Nrinw. 013-30-11
Drukarka HP K8600

3. TH9702206P
patrz załącznik

1,00 zł
ekspertyza

Drukarka A3 HP Jnk Jet Nr mw. IV-49 1-2-9
ICP 1700 patrz załącznik

1,004.
TH41E11OS1 ekspertyza

Drukarka Canon Pixma Nr mw. 013-30-53
iX7000 patrz załącznik

1,00 zł5.
1ABN512705 ekspertyza

Nr mw. 013-30-60Drukarka Deyelop meo
6. 165 AOXX12500 1269

patrz załącznik
400,00 zł

ekspertyza

Urządzenie Nr mw. 013-30-40
wielofunkcyjne Lexmark

17. PRO 905 patrz załącznik 1,00 zł
52742924 ekspertyza
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Nrinw. 013-30-8
Drukarka Oki B 430

8. AF97051324A0
patrz załączmk 1,00 zi •1ekspertyza

Nr mw. 013-30-10
Drukarka Ob B 430

9. AF97051326A0
patrzączk

1,OOzl
ekspertyza

Nrinw. 013-30-6
Drukarka Oki B 430 1

10. AF97051321A0
patrz zaŁącznik 1,00 zł

ekspertyza

Nr mw. IV-49 1-15-
Drukarka HP Diet 5550 13-3

11. Nr ser. brak patrz zalącznuc 1,00 zł

ekspertyza

Drukarka HP 2200 DN Nr mw. W-491-7-27
12. SJPKGC98612 patrz załącznik i,oo zł

I ekspertyza

Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych

składników majątku ruchomego mogą składać pisemne oferty zawierające:
a) dane oferenta - w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres

zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób ijednostek - nazwę, adres siedziby,

b) wykaz sidadnflców majątku ruchomego objętych ofertą (nr inwentarzowy, opis) które są

przedmiotem zainteresowania oferenta,
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem skiadników majątku,

d) oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego,
e) telefon kontaktowy.

Oferta powinna być skierowana do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

w Krakowie. Oferty należy składać osobiście do Sekretariatu Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Srodowiska w Krakowie przy Placu na Stawach 3, 30-107 Kraków, pok. 218 lub

za pośrednictwem poczty elektronicznej se1cetariat.krakow(rdos.oy.pl do dnia 9.09.2016 r.

do godz. 15,30. Składniki majątku można oglądać w Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Srodowiska w Krakowie przy Placu na Stawach 3 w godzinach od 9.00 do 14.00 w terminie

od 05.09.2016 r. do dnia 9.09.2016 r.. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapoznania się ze stanem przedmiotów

oraz do kontaktów w sprawie wniosków jest Pan Andrzej Libuda (pok. 204) tel.12 619 81 50

lub inna osoba z Wydziału Organizacyjnego pełniąca zastępstwo w tej sprawie.

W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tą samą cenę za dany

składnik majątku ruchomego pomiędzy tymi oferentami RDOS w Krakowie ponowi

zapytanie co do oferowanej ceny.
Po zakupie nie będa uwzględniane żadne reklamacje!

Załączniki:
1. Ekspertyzy drukarek.

2


