Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku
ruchomego o wartości jednostkowej nie przekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 300 euro wraz z ogłoszeniem o ich zbyciu.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach na podstawie
§ 7 ust 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 21 maja 2010r. w sprawie sposobu
i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki
budżetowe (Dz.U.10.114.761), informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku
ruchomego (które nie są wykorzystywane do realizacji zadań WIORiN) przeznaczonego do
sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny, wymienionych w załącznikach wraz
z proponowaną ceną zbycia.
Przedmioty można obejrzeć w komórkach organizacyjnych WIORiN Kielce
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z kierownikiem Działu Administracyjnego.
Zbycie w/w majątku ruchomego odbędzie się na poniższych warunkach:
1. W pierwszej kolejności przy zbyciu zbędnych składników majątku ruchomego będą brane
pod uwagę podmioty wymienione w § 38 i § 39 w/w rozporządzenia. Nieodpłatne
przekazanie może nastąpić jedynie na wniosek podmiotów wymienionych w § 38
cytowanego wyżej rozporządzenia. Darowizna może nastąpić jedynie na wniosek
podmiotów wymienionych w § 39 cytowanego wyżej rozporządzenia. Pisemne wnioski
o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę składników majątku ruchomego należy kierować
do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach. Wniosek
powinien zawierać wszystkie elementy i informacje wymienione odpowiednio w § 38 ust.
4 oraz § 39 ust. 4 w/w rozporządzenia. Wnioski niekompletne pozostaną bez
rozpatrzenia.
Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 02.06.2015 r. do godz. 12:00 (wg daty
wpływu) w sekretariacie WIORiN w Kielcach ul. Wapiennikowa 21A lub e-mailem na
adres 41 wi-kielce@piorin.gov.pl lub faxem na nr 041 361-39-06 (w postaci
zeskanowanej) . W przypadku złożenia wniosku w formie kopii (skanu/faksu) WIORiN
w Kielcach zastrzega sobie prawo żądania dostarczenia oryginałów przesłanych
dokumentów we wskazanym przez siebie terminie.
2. W przypadku braku możliwości przekazania/darowania pozostałych (o wartości
jednostkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 300 euro
wymienionych w załącznikach numer 1 ) zbędnych składników majątku ruchomego
podmiotom wymienionym w § 38 i § 39 w/w rozporządzenia zostaną one zbyte na
podstawie § 35 ust. 2 w trybie sprzedaży ofertowej.
Ofertę kupna może złożyć dowolny zainteresowany podmiot (nabywca). Podmioty
zainteresowane nabyciem w/w składnika majątku ruchomego zobowiązane są do
złożenia pisemnej oferty w terminie do dnia 02.06.2015r. do godz. 12:00
(wg daty wpływu) w sekretariacie WIORiN w Kielcach ul. Wapiennikowa 21A lub emailem na adres 41 wi-kielce@piorin.gov.pl lub faxem na nr 041 361-39-06 (w postaci
zeskanowanej).
Oferta nabycia winna zawierać: dane osobowe oferenta, nazwę przedmiotu,
nr inwentarzowy oraz proponowaną cenę nie niższą niż podana w ogłoszeniu cena
jednostkowa zbycia. Nabywca zostanie wyłoniony na podstawie oferowanej ceny –
zwycięża oferta z najwyższą proponowaną ceną zakupu.
W przypadku złożenia kilku ofert zawierających taką samą najwyższą cenę zostanie
przeprowadzone dodatkowe postępowanie.

3.

WIORIN w Kielcach zastrzega sobie prawo do odwołania aukcji/oferty sprzedażowej
(całej lub częściowo) bez podawania przyczyn, a w szczególności gdy zbywane składniki
majątku ruchomego znajdą zainteresowanie wśród podmiotów wymienionych w § 38 lub
§ 39 przedmiotowego rozporządzenia.

4. Informację w powyższej sprawie można uzyskać:
 osobiście w WIORiN Kielcach ul. Wapiennikowa 21A, sekretariat
 telefonicznie: 0 41 362-19-91.
Załączniki:
Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego WIORIN w Kielcach

