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Strzelin, dnia 30 września 2019r.

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH
SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO
POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W STRZELINIE

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 201 7r. w
sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami
majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017r. poz. 729) Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Strzelinie informuje o zbędnych składnikach
majątku
ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania innej jednostce,
sprzedaży lub darowizny.
1. Jednostki budżetowe zainteresowane otrzymaniem zbędnego składnika
majątku
ruchomego
wymienionego
w załączniku,
w formie
nieodpłatnego przekazania bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu, mogą
składać pisemne wnioski zawierające:
a) nazwę, siedzibę i adres jednostki
występującej o nieodpłatne
przekazanie składnika majątku ruchomego,
b) informacje o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,
c) wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o
który występuje jednostka,
d) oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie
i miejscu wskazanym przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w
Strzelinie
w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy,
e) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku
ruchomego,
telefon kontaktowy.
2. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem
poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w
załączniku, mogą składać pisemne oferty zawierające:
a. dane oferenta- w przypadku osób fizycznych(nazwisko, imię, adres),
natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek - nazwę, adres
i siedzibę;
b. wykaz składników majątku ruchomego 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 ruchomego
Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych lub zużytych
składników majątku ruchomego PIW w Strzelinie w drodze sprzedaży będzie
najwyższa cena zaproponowana w ofercie dla poszczególnych składników
majątku ruchomego. W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów
zaproponuje taka samą cenę za dany składnik majątku ruchomego pomiędzy
tymi oferentami PIW w Strzelinie może przeprowadzić dodatkowo aukcję.
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Wnioski należy kierować do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelinie.
Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data
wpływu) do dnia 15 października 20l9r. na adres: Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Strzelinie, 57-100 Strzelin, ul. Brzegowa 63.
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