Ogłoszenie z dnia 02.04.2014 r.
INFORMACJA O ZBĘDNYCH/ZUŻYTYCH
SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO
URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
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, Urząd informuje, iż posiada następujące zbędne/zużyte składniki rzeczowe
majątku ruchomego:

Lp.

Nazwa składnika

Data zakupu

Nr inwentarzowy

Ilość

1

Biurko MIKO

28.11.1997

RKR/8/11/0006

1

2

Biurko MIKO

28.11.1997

RKR/8/11/0007

1

3

Biurko MIKO

28.11.1997

RKR/8/11/0008

1

4

Krzesło obrotowe
TORINO

03.11.2000

RKR/8/12/0030

1

5

Krzesło obrotowe
TRINO

23.11.2000

RKR/8/12/0031

1

6

Fotel obrotowy

15.10.2007

RKR/8/13/0012

1

7

Narożnik recepcyjny 28.11.1997

RKR/8/14/0004

1

8

Regał

20.11.1991

RKR/8/15/0012

1

9

Regał

18.02.1994

RKR/8/15/0016

1

Uwagi co do stanu technicznego

Uszkodzona okleina: trwałe
przebarwienia, nacięcia,
wyszczerbienia; śruby mocujące
blat są obruszone i wypadają.
Listwa wykończeniowa na
brzegu blatu odkleja się, okleina
uszkodzona: trwałe
przebarwienia, nacięcia,
wyszczerbienia; śruby mocujące
całość są obruszone – wypadają.
Rozwarstwiona płyta blatu;
okleina uszkodzona: trwałe
przebarwienia, liczne nacięcia i
duże wyszczerbienia
Mechanizm regulacji wysokości
siedziska niesprawny; tapicerka
posiada trwałe odbarwienia i
rozdarcia; mechanizm jezdny
uszkodzony: kółka wypadają z
uchwytów mocujących.
Niesprawny mechanizm regulacji
ustawienia oparcia oraz regulacji
wysokości; plamy i rozdarcia na
tapicerce.
Oparcie ma uszkodzony
mechanizm mocujący –
niemożliwe jest trwałe
zamocowanie ; tapicerka posiada
trwałe odbarwienia i rozdarcia;
mechanizm jezdny uszkodzony:
kółka wypadają z uchwytów
mocujących; podłokietnik
pęknięty.
Okleina uszkodzona : trwałe
przebarwienia, nacięcia,
wyszczerbienia; śruby mocujące
ścianki boczne są obruszone i
wypadają.
Uszkodzone prowadnice drzwi –
drzwi wypadają
z rowków i zakleszczają się;
wyszczerbiona w wielu
miejscach okleina; opadające
półki.
Niesprawne zawiasy;
wyszczerbiona i rozwarstwiona
płyta; opadające półki; śruby

Sposób
zagospodarowania

Wartość
rynkowa w
PLN

Darowizna

20,00

Darowizna

20,00

Darowizna

20,00

Darowizna

10,00

Darowizna

10,00

Darowizna

10,00

Darowizna

20,00

Darowizna

30,00

Darowizna

30,00

10

Regał

18.02.1994

RKR/8/15/0017

1

11

Regał

18.02.1994

RKR/8/15/0018

1

12

Regał

18.02.1994

RKR/8/15/0019

1

13

Regał

18.02.1994

RKR/8/15/0020

1

14

Regał

28.11.1997

RKR/8/15/0024

1

15

Szafka -kontener

28.11.1997

RKR/8/15/0029

1

16

Nadstawka

28.11.1997

RKR/8/15/0031

1

17

Nadstawka

28.11.1997

RKR/8/15/0032

1

18

Regał otwarty

28.11.1997

RKR/8/15/0033

1

19

Szafka -kontener

28.11.1997

RKR/8/15/0034

1

20

Regał

28.11.1997

RKR/8/15/0036

1

21

Półka pod drukarkę

30.11.1998

RKR/8/15/0053

1

RAZEM

mocujące ścianki boczne są
obruszone i wypadają.
Wyszczerbiona i rozwarstwiona
płyta; oderwany uchwyt
drzwiowy; opadające półki;
niesprawny zamek; śruby
mocujące ścianki boczne są
obruszone i wypadają.
Oderwana ściana tylna ;
wyszczerbiona i rozwarstwiona
płyta; opadające półki; śruby
mocujące ścianki boczne są
obruszone i wypadają.
Wykrzywione zawiasy;
wyszczerbiona i rozwarstwiona
płyta; oderwany uchwyt
drzwiowy; opadające półki;
niesprawny zamek.
Wyszczerbiona i rozwarstwiona
płyta; opadające półki;
niesprawny zamek; śruby
mocujące ścianki boczne są
obruszane i wypadają.
Zamek niesprawny; plastikowe
prowadnice drzwi uszkodzone –
drzwi wypadają z prowadnic;
ściana tylna oderwana od
korpusu; wykrzywienie ściany
bocznej; opadające półki.
Uszkodzony zamek;
rozwarstwiona i odbarwiona
okleina, uszkodzone prowadnice
szuflad; brak jednego z kółek.
Okleina uszkodzona : trwałe
przebarwienia, nacięcia i liczne
wyszczerbienia.
Okleina uszkodzona : rozległe
i trwałe przebarwienia, nacięcia,
wyszczerbienia.
Uszkodzenia i wyszczerbienia
okleiny ; wyrobione otwory na
bolce podtrzymujące półki.
Uszkodzone kółka;
rozwarstwiona okleina;
uszkodzone prowadnice szuflad ;
brak jednego z uchwytów
szuflady.
Niesprawne zawiasy;
wyszczerbiona i rozwarstwiona
okleina; oderwana od korpusu
ścianka tylna.
Uszkodzona okleina : duże
ubytki laminatu oraz liczne
mniejsze wyszczerbienia, trwałe
przebarwienia okleiny.

Darowizna

30,00

Darowizna

30,00

Darowizna

30,00

Darowizna

30,00

Darowizna

30,00

Darowizna

20,00

Darowizna

10,00

Darowizna

10,00

Darowizna

15,00

Darowizna

20,00

Darowizna

20,00

Darowizna

5,00
420,00

Wnioski zawierające wykaz składników rzeczowych majątku (nazwa składnika majątku, nr
inwentarzowy, cena) należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Kancelarii
Urzędu lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pl. Powstańców Warszawy 1
00 – 950 Warszawa
Jednocześnie należy przesłać kopię wniosku drogą faksową na nr (22) 826 91 69. Telefon
kontaktowy: (22) 556 01 28
Składniki rzeczowe majątku wskazane powyżej można oglądać w siedzibie Delegatury Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Krakowie pod adresem:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Delegatura w Krakowie
Pl. Szczepański 5
31-011 Kraków
Tel.: (12) 421-74-98 /421-75-79

