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Wojew6dzki Inspektorat Ochrofry RoSlin i |,lasiennictwa w Poznaniu na podstawier $ 7 ust.1
Rozporz4dzenia Rady Ministrow z dr;'a 4 krvietnia 2017 r, w sprpwie szczegolowego sposobu

mi meqj4tku J. z 6.04.2Qtl7r.,poz.
skladnikac ptzezrraczonych do
lub darowi', zal4czntkr m I wraz:t

prolponowan4 cen4 zby cia.

el dar owizng 4bgdnych skladnik(iw maj 4tku
36 w trybie sprzedaLy ofertowej.

sowany nabywca (podmiot). Osoby
aj4tliu ruchomego s4 zobowi4zane do zloi:enra

18 do godz.I2.00 w w siedzibie WIORiN r,v

m na adres : wlpazlrjll@ptarn,eoJpl,

enla, nazwg podmiotu, nasz nr sprawy, nr
ani?podana W oglosizeniu cena jednostkovra.
ferowane.j cony- zwy ciEZq oferta z najwy Z:"24

do odwolaniA oferty spt'zedaLowej ( calej lub
czeg6lnoSi:i, gdy zbywane skladniki majatku

zkiego Inspektoratu w PoznzLniu, przy ul.
rzednim teleforiricznym uz so dnieniu terminu z

na p oni2ej wymieniorrych warunkach :

dnik6u, maj 4tku ruchomego bEd4 mialy podrnioty
rnia. Nieodplatne przekazanre mo2e nast4pii ti,lks
8 r ozporzqdzenia .Darowizna mo:ze nast4pii

ego w {) 39 w/w rozpot:z4dzenia. Pisemne wnioski
kladnik6w maj4tku ruchomego naleLy kierorvac
LoSlin i Nasienrlictwa rv Poznaniu, Wniosek
xt.4 rozporzqf,zenia.



ruchomego znajdqzain{eresowanie wSr6d podmiot6w wymienionych w $3E i S 39
wymienione go rozpor z|dzenia.

Informacje w powyzszoj sprawie moZnauzyskai w:
WI ORiN P oznai, ul. Giunwaldzka 25 08, D zial AdminiStraci i
Telefonicznie: (6 I ) 8605928,

ZalEcznik:
Wykaz zbgdnych i zuzlpych skladnik6w maj4tku ruchontego Wojew6dzkiego Inspektoratu
Ochrony RoSlin w Pozrianiu z dnia25.10,2018 r"

Ogioszenie zostalo umi na tablicy ogloszen w siedzibie InspektoratLl oraz na stronie

NSPEKTOR



do oglo$zenia z

Zalqcnrkm l
dnra 26.10.2018 r WDA,2613,I .2018 r.

lrr Nazwa sprzgtu Nr
e\ /l lencvinv

IloSi sztuk Cena za

I sztuke
Stan techniczny, u rvagi

2 3 4 5 6
OdkurzaczZelmer slGO/2 3,00 Uszkodzony .nir: nadaie sie do uzytku

2. Fax Officejet J3600 r/G ot6 5,00 Uszkofl zona glowica druku j 4ca, ztLy cie mech an iczne
urzadzenia

3 I(r'zeslo Prinra Profil fill ol1 I7 3,00 Uszkodzone. polamane
4 Zestaw komputerowy k/c all9 r 5,00 Uszkopzenie elektryczne plyty 916u,ne.j, W pr:zypadkLr

napla*y nie spelnia obecnych standard6w,
umoZJiwiaj4cych pracg z obowi4zu.j4cym Srodowisl<u i

aplikapjach. rnodernizacia nieoplacalna
5 l(lawiatura 4tP )/219 3.00 Nie nadaie sie do dalszego r,rzytkowania
6. GPS CeoXT Phare

200312005

AlD )t219 20,00 Uszkodzenie plfy gl6wne.j urz4dzenia, k6s2l \\,1,mj261,
ptyty wraz z uslug4 przewyzszir wartoSi 10 lelniego
urzadzema.

1. Drukarka laserowa AlD

f"u'
20,00 Uszkof,zeniu ulegl bgben Srviatloczuly, Jest to

personalna drukarka o matej wydajnoSci, naprawa
droLsza od nor,r,ei drukarki

B Drukar'l<a laselowa z
nadwy2l<i

k/P )t345 3,00 ZuZyIa el ementl, m ech an i zmu transp ortu p ap i r;r. u,
powoduj4ce ct4g)e zakleszczanie papieru. Bior4c pod
uwagg koszt naprawy zw. z wymian4 elementrjr.v
zu 2y Iy ll1 olaz stan tech n iczlty vr zqdzenia, nap raw a 

. 
j est

nieoolacalna.
(). Masz1,n4 do pisania Erika

3006 z rvyposazeniem
k/G ,t/2 I 5,00 Przestarzata, uszkodzona, nie odbijaj4 literki na

l<lawiaturze
l0 Plzegl4darl<a d iagnost),czna

clo oznaczanta zb6z
l/Gr v19 I 5,00 ZniszcTona, nie nadaje sig do uZytkowania

11 CPS GeoXT Phare
20031200s

4lP ,/194 I 20,00 Uszko{zenie ptyty gl6wne.j urz4clzen)a, koszt 'w1,m jnny

ltIyLy wraz z uslug4 ptzewyzsza wartoSi l0 letniego
urz4dzenia.

12 Telefax KX-FP rlG /13 5,00 P r zesL4rzaly techn o l ogiczn i e, nie tyczy roztn6,v. n ie
nadaie sie do u2ytkowania

3 Odkurzacz EIC /18 3,00 UszkoQzony, plzepalony silnik
4. Biurko male czarne d( N/20 2.00 Blat popgl(any, rrogi zlamane
5 Stollk pod komputer nl( N/33 5.00 ZuZyte; pgknigte nogi. podt-anane
6 Klzeslo m/( iN/96 2.00 Potamane nogi, rsiedzisko zarwane, nie nada.f e sig do

u2ytku7 Klzeslo nl( v9'7 2.00
I8 Krzeslo obrotowe Presti2 rn/P )t1114 3,00 Uszkodzona tapi cerka, oparcie n iestab i ln e, za1\t a4a

bezpie0zehstwu uzvtkor.r,nika
t9 Krzeslo obrotorve Prestiz n/P )t 1094 3,00 Nie dpiata regulaoja rv),sokoSc:i siedzenia, tap icerka

uszkod ona, podlol<ietniki niestabilne, zagta2a
bezp iedzeristwu u2ytkownika

20 I(rzeslo oblotorve
tapicelou,ane

m/F )i I 053 2,00 Oclelwane siedzisko, zaBraza berzpieczefi stwu
uZytkownika

21 Monitol NFC l7V 720 .lD 1190 t0,00 Zvzyta lampa kin eskopowa, r.oz;myty i pr.zyci e rr n io ny
obraz, 1,apr awa rnonitola CRT rrieoolacalna

22 Zestarv l<omputerou,), (

.j ed nostl<a centlalna.,
klawiatura, mysz )

tl/P 175 15,00 Uszkodzenie elektryczne plyty gl6wnej, ponadto w
przypaf,ku ewenLualnej napraw1/ komltuter nie spelnia
obecnygh standard6w, umozli\,viai4cych prace z
obowiazuiacyrn irodowiskLr i atrlikaci i

23 Suszarka do oznaczania
zawaltoSci w il gotnoSci
nasron

4lPl 168 I 20,00 Uszko(zona, przeslarza|a, napfa\ /a niemo2liwir z_e

wzglgdU na brak czpSci sterownika

24 Demine|alizator DEMIVA
5 ros.

4/P( /61 l 15,00 Przestarzaly, nie ma mo2[iwa modernizac.ja lub
naprawa, stracil wartorii uzvtkowa



2.5 Zestarv komputerorvy
(nronitor', 

.j ednostl<a
centralna. kl awiatura. rnvsz)

4lP )t182 15,00 Monitor typu [<ineskopoweg o,'Jbr az nieczytel rry,

.i edno stka centraln a pr zestar zat it, n i e otw i et'a

Drosram6w i zdiei. straci] waznoSd uZvtkowa
26 Zeslarv do czyszczenia

u,odv
4tP )t64 30,00 Nie dziata, zu2yty,

27 U rz4dzenie wielo funkcl.irre
HP 950

k/P )t70 r0,00 Uszl<odzenie glorvicy druku.j4ce.j olaz o96lne zuLycie
neclraniczne urz4clzenia. Ze w:zglgdu na stan

techn i gzny ur z4dzenia n ap rawa j est ni eoplacal na.
28 I(on.rputel PC Dell

Optoplex 753
4/P )t216 7,00 Uszkodzen i e el ektryczne plyty gl6wn e.j, N apnlrva

niemoZliwa ze rvzglEdu naprzestarzale technc logicznie
podzeqpoty. Ewentualna rrodernizac.ja ze wzglQdu na
stan teclrniczny urz4dzenia j est nieoplacalna

29 Drulcar'l<a laserowa
Lexmall< El20

dP t1349 5,00 Uszkotlzony bgben Swiatloczuly , koszt zakup bgbna
dro2szy od no\^,e.j drukalki, naprawa nieuzasarlniona
ekonomicznie

30 Fax Office.jet J3600 rlP t1144 7,00 Uszkodzenie glowicy druku.j4cej oraz o961ne ,l-nZycie
mechahi czne w zadzenra.

3l I(rzesto biurorve TIMO
czafne

m/ )1.2t46 3,00 Uszkoilzone oparcie i siedzisko, zagraLa
bezpieczeristwu uZytkownika

32 Agregat sprQzarl(owv 4tP )t40 r0.00 Przestarzaly, zepsuty, nie rlziala
33 Biulko 2 szufl. Jan llt/ R/31 2,00 Szuflady rozwalone, podrapanc, polamane, nir; nadaje

sie do u2vtkowania
34 Fote I Olsalino m/ /R/53 3,00 Rurki po lanr an e, tapi cerka uszk:odzona, zagt a),11

bezpieczeristrvu uzytkownira
35 Fotol Orsalino nl tR/52 3,00 Rurk i polaman e, tap i celka u szko dzon a, z.agt'a7.a

bezpieczenstwLr u2ytkown ika
36 Fotel Orsalino m/ IR/50 3,00 Rulki polantane, tap icerka u szkodzona, z.agrai.a

bezpiebzeristwu uZytkorvnika
37 l(rzeslo rniWR/48 5,00 Po lanibn e no gi, zniszczona tapi cerl(a, podalta

U szko fl zony silowni k, zlamana ltodstarva krzesla,
popgkana tapicerka, nie nadaie sig do uZytku

38 Krzeslo ml\NRl41 5.00
39 I(rzeslo Jarrusz plofi lowanc m/l Rt32 3.00
40 l(r'zeslo zielone obrotowe m/I R/33 3.00 Uszkofzony silorvnik i popgkana tapicerka, nie nadaji:

siE do u2ytku
Uszlcofl zony silorvnik, z:lan tana podstawa l<r'zes I a, n i e

nadaie sie do uzytku

4l Klzeslo Prirna Profil r/K R/73 I 3,00

42 Batelia + za\ /ory z filtrem g.K vl6 I 3,00 Bateria ma uszkodzon4 glowicq: i przecieka nau,et
lciedy nie iest uzvtkowana. nie nadaie sie do u:ivtl<

43 M),sz narvigator Opto 325 4tK R/3 I 2.00 Uszkodzona, nie dziala
44 Drabina aluminiou,a o/V ot2 1 3,00 Powyginane, potamane stopnie, stwarza zagt'o2enie dla

uzvtkownika
45 Masz1,n2 do pisania

Olyrnpia
k/v )tl I 7,00 Zepsuta, nie dziala, nie odbijaia klawisze,

46 Dru kalka Panasonic I(X-
P7100

k/P )/264 l 7,00 ZLt2lrte s1.m.'1t1, mechanizmu transpoftLl papieru oraz
uszkodzon)/ zesp6l bgbna optycrznego. Bior'4c pod
uwagr; koszt napratvy( bpben optyczn), 5tj0 zl) onz
stan teghn i czn5, urz4dzenia, n aprawa stai e s i g

n ieoolacalna.
47 Ocll<urzacz, Zelmer e/V A,t 13 3.00 Spalonv silniki. nie lradaie sie do u2vlk
4B l(r'zeslo biurou'e ELIAS

czarn e
nVF )t2127 3,00 Uszkodzony, mer:hanizm regu I acy.jny wysokoSci

krzesla, zlamane oparcie i podhl<ietniki.
ulO T(r'zcslo biurowe Plestige

G-tP C-l I

n./P o/345 3,00 Uszkodzonl, nter:hanizm regulacy.jny wysokoSci
krzesla, zlamane opalcie i podbkietniki.

50 Dlukar l<a iglowa Optinrus
Phare

tdP 195 7.00 Dlukarlca iglowa uszkodzona, zLrZyIe elementl,
mechanizrru transportu ltapieru. wyekspIoatovvana

5l Dlul<alka atramentowa HP
5652.

4/P /98 7,00 Uszkodzona mechanicznie, wy{amane gniazdc
kardrid2a atramentLl, wyeksp loatowana mechan j czn i e

52 Fotel n/( N/41 2.00 Wyeksploatowany, podarte poszycia. zuzvte ooarcia
53 Fote rUVCN/42 2.00 !p(sp loatowany, podarte pos zyc ia, zu2yte o parc i a



54 DLukarka Epson Acu laser
M1400

4lF 'o1252 I 7,00 Wyeksploatowana, uszkodzen ie glorvi cy druhuj 4cej

55 Telefon korn6rkowv Nokia r/POi 136 I 3.00 Niesorawnv .uszkodzonv ekran i klawiatura

56 Mieszadlo lnagnetyczne l/P ot546 I 7,00 Uszkodzone pol<rgtta do ustawiania tempelatur, nie

nadajp sig do pracy w laboratorium z uwagi rra brak
nro2[iwoSci ustawienia paramotr6w pt'acy.

57 Eksykatol z pompa
nr6zniowa

ltF )t269 3,00 Uszkodzony, niesprawny

58 Notbook Belinea K] ,o/501 15,00 Uszkodzony mechanicznie, pqknigte zawiasy pol<t'ywy

matrycy, uszkodzony akumulator, bardzo wolny, czpsto

blokuje i zawiesza system. Modernizacja ograniczona

-kosztowna olzv tak wveksDloatowanym spr:l9cie

59 Sito Fritsch 25 r-nikrom l/f )t121 7,00 Uszkbdzone oczka sita, nie nadaje sig do pra,;y w

oracowni raka

60 Telefbn bezprzewodowy
Giease Al20 Duo

l' o.165 3,00 Telefon uszkodzony, nie dzia1a.i4 klawisze , ttie mozna

wvbierai numer6w

6t Sito Retch 25 milcron.r IF o/616 10,00 Uszkodzone oczka sita, nie nada.ie sig do placy w

nracowni raka

62 I-od6wka Silesia s/ o/2'l 3.00 Nie utrzymuie temperatur, stara, pordzewiala

63 Stacia dvskietek FDD Atps o/ 8t102 2.00 Stac i a n i euZyw ana, przestarzala technologicz:n i e

64 Fotel Boss rT) )2t47 7.00 Uszkodzonv. zarwany, polamane oparcie

65 St6l laboratory.iny z blatem
kamionkowym

m/ SZI29 I 2,00 Uszkodzony, popgkany blat, rvyszczerbiony, nie nada.ie

sie do u2vtku

66 Wasa hakowa lli zt14 I 3.00 Uszkodzona. nic nadaie sig do u2ytkowania

6'7 Kserokopiarka Canon iR
2520

K]

"Lt43
1 15,00 Uszkodzeniu ulegl zesp6l bgbna Swiatloczulego,

Koszt naprawy wyceniony na 1200 zi, majqc na

uwadze og6ln e zuZyci e ur z4dzent a nap rawa.i est

nieorltacalna


