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Ostrowiec Św., 19.08.2020 r. 

S.E. 26.14.2020                                                      

 

OGŁOSZENIE 

o sprzedaży zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego  

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie Regulaminu 

działania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych i innych składników majątkowych w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora 

Szkoły nr 40/2015 z dnia 31.12.2015 r. i w związku z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 

2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu 

Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004) informuje, że posiada do sprzedaży zbędne składniki rzeczowe majątku 

ruchomego zakwalifikowane jako zużyte i przeznaczone do sprzedaży. 

1. Przedmiot sprzedaży: przęsła ogrodzeniowe metalowe pozyskane z rozbiórki starego ogrodzenia – 

wymiary: 293 mm / 146 mm, szt. 15; wartość: 30 zł brutto za sztukę; całość 450,00 zł brutto.  

2. Zainteresowani w/w zbędnymi składnikami majątku ruchomego proszeni są  o składanie pisemnych ofert 

zakupu wg załączonego wzoru (załącznik nr 1) w terminie do 24.08.2020 r. do godz. 10
00

  

w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, 

ulica Stefana Żeromskiego 5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski w godzinach urzędowania od poniedziałku  

do piątku 7
00

 – 15
00

 lub przesłanie na adres poczty mailowej: sekretariat@sms.ostrowiec.pl 

3. Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zapoznania się ze stanem technicznym przęseł ogrodzeniowych:  

p. Michał Pronobis  tel. 41 262-48-06.  

4. Ceną wywoławczą jest cena w złotych brutto określona w pkt. 1. Wybrana zostanie ta oferta, która zawiera 

najwyższą cenę nie niższą niż proponowana cena wywoławcza. Jeżeli wpłyną oferty o takiej samej 

proponowanej wartości, pomiędzy oferentami zostanie dodatkowo przeprowadzona ustna licytacja. 

5. Informacja o wyborze oferenta zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Stefana Żeromskiego 5, 27-400 Ostrowiec 

Świętokrzyski w dniu 24.08.2020 r. o godz. 14
00

. 

6. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia gotówką w kasie szkoły po otrzymaniu informacji  

o wyborze jego oferty, nie dłużej niż w ciągu 7 dni. 

7. Nabywca obowiązany jest do samodzielnego odbioru przęseł (na swój koszt) z miejsca składowania  

w ustalonym ze sprzedającym terminie. 

8. Termin związania ofertą to 14 dni. 

9. W razie braku zainteresowania składniki majątku ruchomego, o których mowa w pkt.1, zostaną zlikwidowane. 
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Załącznik nr 1 

 

Ostrowiec Św., dn. ……………………. 

…………………………………………. 
                        (imię i nazwisko)  

………………………………………….. 

………………………………………….. 
                                (adres) 
 

………………………………………….. 
                     (telefon kontaktowy) 

 

 

 

WNIOSEK O ZAKUP  

ZBĘDNEGO SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia o sprzedaży zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego  

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. (znak sprawy: S.E. 

26.14.2020) informuję, że jestem zainteresowana/-y nabyciem ……. sztuk przęseł ogrodzeniowych. 

Oferuję cenę ………… zł brutto za sztukę. 

 

Oświadczam, ze zapoznałem/-am się ze stanem technicznym przedmiotu, którym jestem 

zainteresowany/-a i nie będę wnosił/-a zastrzeżeń przy jego odbiorze, również w przypadku 

rezygnacji z jego wcześniejszych oględzin. Jednocześnie zobowiązuje się do zapłacenia kwoty za 

w/w przedmiot w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia mnie o pozytywnym rozpatrzeniu mojego 

wniosku i otrzymaniu prawidłowo wystawionej FV. 

 

 

 

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

                                                           (podpis wnioskodawcy) 

 


