
WAD.2613.1.2023 

Rzeszów, dn.  17.03.2023r. 

Powtórne ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego 

 Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie. 

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego 

Skarbu Państwa, oraz § 9 Zarządzenia nr2/2022 Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora  

Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuję o posiadaniu zbędnych i zużytych składników 

majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży. 

W celu nabycia wymienionych w załączonym wykazie przedmiotów należy złożyć ofertę (wg 

załączonych wzorów).  

na adres: 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa w Rzeszowie 

ul. Langiewicza 28 

35-101 Rzeszów 

tel. 17 85 00 370,  e-mail: wi-rzeszow@piorin.gov.pl 

Termin składania ofert upływa dnia   29.03.2023r. 

Osoba kontaktowa:  Anna Dziedzic nr wew. 67 

Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez oferenta 

zawiadomienia o przyjęciu jego oferty. W przypadku, gdy dwie osoby będą zainteresowane 

nabyciem tego samego przedmiotu, komisja przeprowadzi pomiędzy tymi oferentami aukcję. 

Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia w kasie WIORiN w Rzeszowie 

niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wyborze jego oferty. Przedmiot sprzedaży po 

zapłaceniu ceny nabycia będzie można odebrać w siedzibie WIORiN w Rzeszowie lub 

w siedzibie oddziału terenowego w miejscowości określonej w wykazie.  

Jeżeli sprzedaż nie dojdzie do skutku, składniki wymienione w wykazie mogą zostać 

nieodpłatnie przekazane  na rzecz jednostki sektora finansów publicznych lub państwowej 

osobie prawnej która nie jest jednostką sektora finansów publicznych, oraz mogą stanowić 

przedmiot darowizny na rzecz podmiotów wymienionych w §39 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania 

składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa. Przy rozpatrywaniu 

wniosków  w pierwszej kolejności uwzględnione będę potrzeby jednostek sektora finansów 

publicznych. 

Wykaz składników rzeczowych stanowi załącznik do ogłoszenia. 

 

 

mailto:wi-rzeszow@piorin.gov.pl


L.p. Nazwa przedmiotu, typ, 
model 

Nr inwentarzowy Miejsce 
odbioru 

Wycena 
po 
obniżce 
 

Ocena stanu technicznego Kat. 

1.  

Zestaw komputerowy / VW 

225N/ bez dysku twardego i 

oprogramowania W1/487/149 

Rzeszów 

48,00 

Sprzęt przestarzały, nie 

nadaje się do dalszej 

eksploatacji, w użyciu od 

2009 r. zużyty 

2.  Zestaw odbiornika GPS Geo 

XT4550E00067 W1/487/86 

Kolbuszowa 

64,00 

Przestarzały, 

wyeksploatowany sprzęt zużyty 

3.  Stacja dysków Apollo 2800/bez 

dysku twardego i 

oprogramowania W1/487/57 

Rzeszów 

32,00 

Przestarzały, nie spełnia 

odpowiednich 

parametrów zużyty 

4.  Notebook Toshiba Satelite 

L55/ bez dysku twardego i 

oprogramowania W1/487/155 

Rzeszów 

80,00 

Nie nadaje się do 

użytkowania zużyty 

5.  Zestaw komputerowy 

VW225N/ bez dysku twardego 

i oprogramowania W1/487/147 

Rzeszów 

48,00 

Przestarzały, nie nadaje się 

do użytkowania 

zużyty 

6.  

Drukarka Canon i-Sensys 

MF4580DN W3/808/4214 

Rzeszów 

16,00 

Uszkodzona, nie nadaje się 

do naprawy zużyty 

7.  

Wykładzina dywanowa W3/808/4780 

Leżajsk 

8,00 

Posiada widoczne 

wytarcia, 

wyeksploatowana 

długotrwałym 

użytkowaniem zużyty 

8.  

Krzesło obrotowe W3/808/2328 

Dębica 

8,00 Uszkodzone zużyty 

9.  

Krzesło obrotowe W3/808/2329 

Dębica 

8,00 Uszkodzone zużyty 

10.  Krzesło Bravo W3/808/3827 Dębica 8,00 Uszkodzone zużyty 

11.  

Telefon bezprzewodowy W3/808/4285 

Rzeszów 

24,00 

Wyeksploatowany 10 lat 

użytkowania, zła jakość 

dźwięku zużyty 

12.  

Fotel Komfort R W3/808/4249 

Rzeszów 

8,00 

Uszkodzony, w 

użytkowaniu od 10 lat, 

brak kółka, niestabilny zużyty 

13.  

Fotel Komfort R W3/808/4250 

Rzeszów 

8,00 

Uszkodzony, w 

użytkowaniu od 10 lat, 

brak kółka, niestabilny zużyty 

14.  Telewizor  W3/808/1296 Korczowa 
8,00 

Przestarzały kineskopowy 

telewizor, bez dekodera, 
zbędny 



wyeksploatowany 

15.  

Telewizor Panasonic W3/808/3159 

Rzeszów 

8,00 

Przestarzały kineskopowy 

telewizor, bez dekodera, 

wyeksploatowany zbędny 

16.  

Monitor Samsung LCD W3/809/208 

Rzeszów 

32,00 

Przestarzały, nie spełnia 

odpowiednich 

parametrów rozdzielczości zużyty 

17.  Komputer AMD ATHION/ bez 

dysku twardego i 

oprogramowania W3/808/2996 

Rzeszów 

8,00 

Przestarzały, nie spełnia 

odpowiednych 

parametrów zużyty 

18.  

Monitor JSCD22" HyundaiX224 W3/808/3933 

Rzeszów 

32,00 

Zepsuty, nie nadaje się do 

uzytku zużyty 

19.  

Monitor LCD19"LG E W3/808/4107 

Rzeszów 

32,00 

Przestarzały, nie spełnia 

odpowiednich 

parametrów   zużyty 

20.  

Monitor S19 A100N W3/808/4183 

Rzeszów 

32,00 

Przestarzały, nie spełnia 

odpowiednich 

parametrów   zużyty 

21.  

Stacja dysków DTK/ bez dysku 

twardego i oprogramowania W3/808/3486 

Rzeszów 

24,00 

Przestarzały, nie spełnia 

odpowiednich 

parametrów   zużyty 

22.  

Monitor LCD19" W3/808/4106 

Rzeszów 

32,00 

Przestarzały, nie spełnia 

odpowiednich 

parametrów   zużyty 

23.  

Drukarka HP 1100 W3/808/2165 

Rzeszów 

8,00 

Zepsuta, okres 

użytkowania 22 lata, data 

produkcji 2000r.  zużyty 

24.  

Zestaw meblowy W3/808/3224 

Rzeszów 

32,00 

Zniszczony długoletnim 

użytkowaniem, rozebrany 

na części zużyty 

25.  

Aparat Telefoniczny Panasonic W3/808/4380 

Rzeszów 

24,00 

Wyeksploatowany, zła 

jakość dźwięku zużyty 

26.  

Niszczarka Opus W3/808/4007 

Rzeszów 

16,00 

Uszkodzona, mechanizm 

tnący nie pracuje, wydaje 

głośne dźwięki zużyty 

 



OFERTA 

 

 

…………………………………….. 
(imię i nazwisko lub nazwa jednostki) 

 

…………………………………….. 
 (adres) 

…………………………………….. 

 

……………………………….......... 
(nr telefonu) 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że jestem zainteresowany nabyciem  

 

 …………………………………………. nr inwentarzowy ………………………………… 

             ( nazwa przedmiotu/ów, ilość) 

 

…………………………………………. nr inwentarzowy ………………………………… 

             ( nazwa przedmiotu/ów, ilość) 

 

…………………………………………. nr inwentarzowy ………………………………… 

             ( nazwa przedmiotu/ów, ilość) 

 

 

Oświadczam, że znany jest mi stan techniczny przedmiotu sprzedaży i nie będę wnosił/a 

zastrzeżeń przy jego odbiorze. 

 

 

 

 

 

……………………………………… 
                                                                                                                             (data i podpis) 



 
 
 

……………………….. 
Miejscowość, data 

 

 

Wniosek o nieodpłatne przekazanie 

składnika rzeczowego majątku ruchomego 

 

 

1. Nazwa, siedziba i adres podmiotu: 

Nazwa:…………………………………………………………………………………………………….

Adres:……………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy:……………………………………………………………………………… 

 

2. Wskazanie składnika rzeczowego:  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                

3. Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………      

 

Oświadczam, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego 

zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-

odbiorczym. 

 

  

………………………………. 
Podpis wnioskodawcy, pieczątka 



 
 
 

……………………….. 
Miejscowość, data 

Wniosek o dokonanie darowizny 
składnika rzeczowego majątku ruchomego 

 

1. Nazwa, siedziba i adres podmiotu: 

Nazwa:…………………………………………………………………………………………………….

Adres:……………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy:……………………………………………………………………………… 

 

2. Wskazanie składnika rzeczowego:  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                              

3. Wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………      

5. Dokument określający organizację oraz przedmiot działalności,  będący 

załącznikiem do wniosku 

……………………………………………………………………………………………………………..…………    

 

Oświadczam, że składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany 

w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym. 

Zobowiązuję się do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów 

odbioru przedmiotu darowizny. 

 

  

………………………………. 
Podpis wnioskodawcy, pieczątka 

 


