Ogłoszenie z dnia 02 stycznia 2018r.
Zgodnie z §7 ust. 1 oraz §8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi
składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017, poz. 729,) informujemy, że
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży posiada zbędne i zużyte składniki
majątku ruchomego.
Wykaz zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego:

Lp

1.
2.

Nazwa
przedmiotu materiału
Aparat telefoniczny
ERYK rok produkcji 1996
Wysięgnik pod telefon

Cechy identyfikacyjne składnika
( numer fabryczny, numer
inwentarzowy)

Jedn.
miary

Ilość

Cena
sprzedaży
zł/szt

nr fabryczny 96298395
nr inwentarzowy PIW/20/01301/581

szt.

1

15,00

nr inwentarzowy PIW/20/01301/564

szt.

1

12,00

Składniki majątku ruchomego j.w. mogą być przekazane nieodpłatnie na potrzeby
innych państwowych jednostek budżetowych lub jednostek samorządu terytorialnego
z przeznaczeniem do realizacji zadań publicznych na pisemny wniosek zainteresowanych
jednostek lub organów.
W/w składniki majątku ruchomego można oglądać w Powiatowym Inspektoracie
Weterynarii w Łomży, ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża od poniedziałku do piątku
w godzinach 800 – 1500 po uprzednim uzgodnieniu terminu. Osoba do kontaktu –
przewodniczący komisji likwidacyjnej tel. 86 216 34 54 w.47.
Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem
poszczególnych składników majątku ruchomego, mogą składać pisemne oferty w
zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Ogłoszenie z dnia 02 stycznia 2018r.” do dnia
16 stycznia 2018 r. do godz. 15.00, na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży,
18-400 Łomża, ul Nowogrodzka 160.
Oferta pisemna powinna zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy nabywcy,
numer telefonu kontaktowego, nazwę składnika majątku ruchomego objętego ofertą, numer
inwentarzowy, oferowaną cenę zakupu składnika majątku ruchomego, warunki zapłaty oraz
oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży lub, że ponosi
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin.
Wydanie składnika kupującemu następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez
nabywcę ceny nabycia. W przypadku, gdy przynajmniej dwóch oferentów zaproponuje tę
samą cenę za dany składnik majątku ruchomego decydować będzie data i kolejność wpływu
oferty zakupu do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łomży.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży wyłącza swoją odpowiedzialność
z gwarancji i rękojmi za wady fizyczne składników majątku ruchomego.

