Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.
Działając na podstawie Zarządzenia nr 1860/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 20 marca 2018 r.
w sprawie określenia sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego
powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice
Szkoła Podstawowa nr 35 im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach informuje, iż przekaże w formie darowizny
lub odsprzeda zbędne i zakwalifikowane jako nie przydatne do celów dydaktycznych składniki majątku
ruchomego:
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Nazwa
przedmiotu
Komputer typ1ACTINA
SIERRA
Komputer DELL
Optilex 747
(poleasingowy)
Komputer DELL
Optilex 747
(poleasingowy)
Zestaw
komputerowy
IBM
(poleasingowy)
Urzadzenie
wielof. HP
PhotoSmart

Dział

Krzesła
uczniowskie
Stoliki
uczniowskie

Ilość

Cena
jednost.
zakupu/

Rok
zakupu

wartość
rynkowa

Uwagi

cena złomu
komputerowego
0,80-1,50 za kg
cena złomu
komputerowego
0,80-1,50 za kg
cena złomu
komputerowego
0,80-1,50 za kg

całkowita utrata
wartości użytkowej,
technicznie przestarzały
całkowita utrata
wartości użytkowej,
technicznie przestarzały
całkowita utrata
wartości użytkowej,
technicznie przestarzały

cena złomu
komputerowego
0,80-1,50 za kg

całkowita utrata
wartości użytkowej,
technicznie przestarzały

Dz.III-10/R

szt.

9

70,00

2008

Dz.III-10/R

szt.

4

421,00

2012

Dz.III-10/R

szt.

2

500,00

2012

Dz.III-12

szt.

1

830,00

2010

Dz.III-10/R

szt.

1

455,00

2008

szt.

1

1205,00

1999

szt.

1

399,00

2008

cena złomu
elektronicznego
0,60zł za kg

rozbity

szt

1

299,00

2008

brak danych

Nie przydatny

szt.

6

477,51

1998

brak danych

Niekompletne,
częściowo zepsute

VI-A-16

szt

2

854,25

2002

100,00

normalne zużycie

VI-A-8

szt.

29

48,78

1999

brak danych

bardzo zniszczone

VI-A-8

szt.

15

90,77

1999

brak danych

bardzo zniszczone

Drukarka
Dz.III-10/R
Laserowa HP Laser
Jet 1020
er
Monitor 19 TFT
Dz.III-10/R
Philips 190 CW
8FB
Skaner stołowy
Dz.VI-B-30
HP Scanjet 3800
Stolik
Dz.VI-A-22
komputerowy z
pólkami
Szafa katalogowa

Jedn.

cena złomu
elektronicznego
0,10zł za kg
cena złomu
elektronicznego
0,10zł za kg

Zepsute, naprawa
nieopłacalna,
Zepsute, naprawa
nieopłacalna

Przekazanie innym jednostkom organizacyjnym Miasta Katowice lub darowizna na rzecz organizacji
publicznych (wymienionych w zarządzeniu PMK) może nastąpić na wniosek o nieodpłatne przekazanie
skierowany do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 do dnia 17 sierpnia 2018.
Odsprzedaż majątku może nastąpić po zakończeniu realizacji wniosków o których mowa wyżej, na
podstawie złożonych do dnia 17 sierpnia 2018 ofert cenowych w zamkniętych kopertach na wybrany
składnik majątku (zgodnie z tabelą). Realizacja sprzedaży nastąpi dla tych oferentów, których cena za dane
urządzenie będzie najwyższa, w terminie do dnia 24 sierpnia 2018.
Odbiór składnika majątku ruchomego następuje na koszt podmiotu, któremu przekazano lub odsprzedano
ten składnik.
Wnioski i oferty prosimy przesyłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 35 im. Adeli Korczyńskiej 40-710
Katowice, ul. Zielonogórska 23 z dopiskiem: „mienie zbędne i zużyte”.

