Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 16 stycznia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Zamościu działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi
składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 729) informuje, że w Sądzie
Okręgowym w Zamościu znajdują się składniki mienia uznane za zbędne lub zużyte, które
zostały przeznaczone do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub darowizny.
Wykaz składników majątkowych uznanych za zbędne lub zużyte znajduje się
w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
Wymienione składniki majątku ruchomego mogą być przedmiotem:
•

Nieodpłatnego przekazania,

•

Sprzedaży,

•

Darowizny.

Nieodpłatne przekazanie lub darowizna może nastąpić jedynie na wniosek podmiotów
wymienionych w § 38 ust. 1 i 2 oraz § 39 w/w rozporządzenia. Wzór wniosku zamieszczony
został w załączniku nr 2 do ogłoszenia. Odbiór składników majątku przydzielonych
jednostce nastąpi po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.
W przypadku wniosku o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę wymagane jest
dołączenie dokumentu umożliwiającego potwierdzenie w sposób jednoznaczny statusu
prawnego jednostki w kontekście zastosowania § 38 lub § 39 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania
niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa.
O zakup składników majątkowych mogą występować jednostki organizacyjne lub osoby
fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego
wymienionych w Załączniku nr 1 składając pisemną ofertę zawierającą:
a) dane oferenta – w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres
zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres
i siedzibę,
b) wykaz składników majątku objętych ofertą,

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub że ponosi
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
d) oferowane ceny za poszczególne składniki majątku,
e) telefon kontaktowy.
Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych lub zużytych składników
majątku Sądu w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana za poszczególne
składniki majątku.
W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tę samą cenę za dany
składnik majątku, pomiędzy tymi oferentami Sąd może przeprowadzić dodatkowo aukcję.
Warunkiem przejęcia składnika rzeczowego majątku przez nabywcę jest uiszczenie ceny
nabycia.
Termin, miejsce i tryb składnia ofert lub wniosków: do dnia 24.01.2019 r. do godz.
12.00, drogą mailową na adres: d.sikorski@zamosc.so.gov.pl
Miejsce i termin przeprowadzenia sprzedaży: 30.01.2019 r. ul. Wyszyńskiego 11,
22-00 Zamość, sala 116, I piętro, godz. 11.00.
Miejsce i termin, w którym można obejrzeć składniki majątkowe: ul. Wyszyńskiego
11, 22-400 Zamość w dniach: 17-18.01.2019 r. w godz. 10.00-12.00 po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu z osobą wyznaczoną do kontaktów.
Osoba do kontaktu: Pan Damian Sikorski, nr telefonu 84 6316919.
Decyzję w przedmiocie przekazania składników majątkowych poszczególnym
jednostkom podejmie Dyrektor Sądu Okręgowego w Zamościu, kierując się kolejnością
zgłoszonych wniosków oraz ich treścią, w tym przede wszystkim uzasadnieniem potrzeb
wykorzystania składnika majątku.
Warunkiem przekazania jest odbiór przedmiotów na własny koszt i w wyznaczonym
przez Sąd Okręgowy w Zamościu terminie.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Wykaz zużytych lub zbędnych składników majątku Sądu
Okręgowego w Zamościu.
2. Załącznik nr 2 – Wniosek o nieodpłatne przekazanie / darowiznę składników
majątkowych.

