OGŁOSZENIE
z dnia 28 kwietnia 2022 r.
O ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W
KALISZU UŻYTKOWANYCH W SĄDZIE REJONOWYM W KROTOSZYNIE
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie
szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2004, ze zm.) Sąd Okręgowy w Kaliszu informuje o zużytych i zbędnych składnikach
rzeczowych majątku ruchomego z przeznaczeniem do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, oddania
w najem lub dzierżawy lub darowizny:

Rok nabycia
lub ujęcia w
ewidencji

Nazwa składnika majątku

Numer
inwentarzowy

1.

Zestaw komputerowy stacja
robocza z monitorem WS.1

3028-140043100

31.08.2018

1

2.

Zestaw komputerowy stacja
robocza z monitorem WS.1

3028-140043200

31.08.2018

1

3.

Zestaw komputerowy stacja
robocza z monitorem WS.1

3028-140043300

31.08.2018

1

4.

Zestaw komputerowy stacja
robocza z monitorem WS.1

3028-140043400

31.08.2018

1

5.

Zestaw komputerowy stacja
robocza z monitorem WS.1

3028-140043500

31.08.2018

1

6.

Zestaw komputerowy stacja
robocza z monitorem WS.1

3028-140043600

31.08.2018

1

7.

Zestaw komputerowy stacja
robocza z monitorem WS.1

3028-140043700

31.08.2018

1

8.

Zestaw komputerowy stacja
robocza z monitorem WS.1

3028-140043800

31.08.2018

1

L.p.

Ilość

Stan techniczny
Sprzęt technologicznie przestarzały, brak pamięci
RAM oraz dysku twardego. Wady i uszkodzenia
sprzętu nie pozwalają na naprawę w granicach
opłacalności. Zainstalowane oprogramowanie nie
jest wspierane i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa
Sprzęt technologicznie przestarzały, brak pamięci
RAM oraz dysku twardego. Wady i uszkodzenia
sprzętu nie pozwalają na naprawę w granicach
opłacalności. Zainstalowane oprogramowanie nie
jest wspierane i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa
Sprzęt technologicznie przestarzały, brak pamięci
RAM oraz dysku twardego. Wady i uszkodzenia
sprzętu nie pozwalają na naprawę w granicach
opłacalności. Zainstalowane oprogramowanie nie
jest wspierane i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa
Sprzęt technologicznie przestarzały, brak pamięci
RAM oraz dysku twardego. Wady i uszkodzenia
sprzętu nie pozwalają na naprawę w granicach
opłacalności. Zainstalowane oprogramowanie nie
jest wspierane i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa
Sprzęt technologicznie przestarzały, brak pamięci
RAM oraz dysku twardego. Wady i uszkodzenia
sprzętu nie pozwalają na naprawę w granicach
opłacalności. Zainstalowane oprogramowanie nie
jest wspierane i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa
Sprzęt technologicznie przestarzały, brak pamięci
RAM oraz dysku twardego. Wady i uszkodzenia
sprzętu nie pozwalają na naprawę w granicach
opłacalności. Zainstalowane oprogramowanie nie
jest wspierane i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa
Sprzęt technologicznie przestarzały, brak pamięci
RAM oraz dysku twardego. Wady i uszkodzenia
sprzętu nie pozwalają na naprawę w granicach
opłacalności. Zainstalowane oprogramowanie nie
jest wspierane i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa
Sprzęt technologicznie przestarzały, brak pamięci
RAM oraz dysku twardego. Wady i uszkodzenia
sprzętu nie pozwalają na naprawę w granicach
opłacalności. Zainstalowane oprogramowanie nie
jest wspierane i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa
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Kategoria
składnika
majątku

Wartość
rynkowa
brutto (zł)

Zużyty

50,00 zł

Zużyty

50,00 zł

Zużyty

50,00 zł

Zużyty

50,00 zł

Zużyty

50,00 zł

Zużyty

50,00 zł

Zużyty

50,00 zł

Zużyty

50,00 zł

9.

Zestaw komputerowy stacja
robocza z monitorem WS.1

3028-140043900

31.08.2018

1

10.

Zestaw komputerowy stacja
robocza z monitorem WS.2

3028-140044000

31.08.2018

1

11.

Zestaw komputerowy stacja
robocza z monitorem WS.2

3028-140044100

31.08.2018

1

12.

Zestaw komputerowy stacja
robocza z monitorem WS.2

3028-140044200

31.08.2018

1

13.

Zestaw komputerowy stacja
robocza z monitorem WS.2

3028-140044300

31.08.2018

1

14.

Komputer DELL OPTIPLEX 790

10149100032801

24.10.2011

1

15.

Komputer DELL OPTIPLEX 790

10149100032701

24.10.2011

1

16.

Komputer DELL OPTIPLEX 790

10149100035201

27.11.2013

1

17.

Komputer Opti Plex 790

10149100034900

27.11.2013

1

18.

Komputer Opti Plex 790

10149100035001

27.11.2013

1

19.

Laptop

10149100029401

29.11.2010

1

20.

Laptop ASUS P253OUA

3028-240198900

16.12.2016

1

21.

Zasilacz UPS ETA

10149100028501

04.12.2009

1

22.

Zasilacz UPS Olivetti

10149100028201

04.12.2009

1

23.

Zasilacz awaryjny PS. 1

31.08.2018

1

24.

Zasilacz awaryjny PS. 1

31.08.2018

1

25.

Zasilacz UPS Orvaldi

10100901110710

19.07.2011

1

26.

Drukarka Intermec

3028-140044400

31.08.2018

1

27.

Drukarka laserowa Samsung
ML-4551ND

3028-240237300

31.08.2018

1

3028-240236800
3028-240236900

Sprzęt technologicznie przestarzały, brak pamięci
RAM oraz dysku twardego. Wady i uszkodzenia
sprzętu nie pozwalają na naprawę w granicach
opłacalności. Zainstalowane oprogramowanie nie
jest wspierane i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa
Sprzęt technologicznie przestarzały, brak pamięci
RAM oraz dysku twardego. Wady i uszkodzenia
sprzętu nie pozwalają na naprawę w granicach
opłacalności. Zainstalowane oprogramowanie nie
jest wspierane i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa
Sprzęt technologicznie przestarzały, brak pamięci
RAM oraz dysku twardego. Wady i uszkodzenia
sprzętu nie pozwalają na naprawę w granicach
opłacalności. Zainstalowane oprogramowanie nie
jest wspierane i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa
Sprzęt technologicznie przestarzały, brak pamięci
RAM oraz dysku twardego. Wady i uszkodzenia
sprzętu nie pozwalają na naprawę w granicach
opłacalności. Zainstalowane oprogramowanie nie
jest wspierane i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa
Sprzęt technologicznie przestarzały, brak pamięci
RAM oraz dysku twardego. Wady i uszkodzenia
sprzętu nie pozwalają na naprawę w granicach
opłacalności. Zainstalowane oprogramowanie nie
jest wspierane i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa
Sprzęt uszkodzony, technologicznie przestarzały,
brak pamięci RAM oraz dysku twardego. Naprawa
nieopłacalna.
Sprzęt uszkodzony, technologicznie przestarzały,
brak pamięci RAM oraz dysku twardego. Naprawa
nieopłacalna.
Sprzęt uszkodzony, technologicznie przestarzały,
brak pamięci RAM oraz dysku twardego. Naprawa
nieopłacalna.
Sprzęt uszkodzony, technologicznie przestarzały,
brak pamięci RAM oraz dysku twardego. Naprawa
nieopłacalna.
Sprzęt uszkodzony, technologicznie przestarzały,
brak pamięci RAM oraz dysku twardego. Naprawa
nieopłacalna.
Sprzęt uszkodzony, technologicznie przestarzały,
brak pamięci RAM oraz dysku twardego.
Przebarwienia na matrycy. Naprawa nieopłacalna.
Sprzęt uszkodzony, technologicznie przestarzały,
brak pamięci RAM oraz dysku twardego.
Uszkodzona matryca. Naprawa nieopłacalna.
Sprzęt uszkodzony, niesprawna bateria oraz
elektronika. Naprawa nieopłacalna
Sprzęt uszkodzony, niesprawna bateria oraz
elektronika. Naprawa nieopłacalna
Sprzęt uszkodzony, niesprawna bateria oraz
elektronika. Naprawa nieopłacalna
Sprzęt uszkodzony, niesprawna bateria oraz
elektronika. Naprawa nieopłacalna
Sprzęt uszkodzony, niesprawna bateria oraz
elektronika. Naprawa nieopłacalna
Sprzęt przestarzały technologicznie oraz
uszkodzony, uszkodzona mechanika. Naprawa
ekonomicznie nieuzasadniona. Brak części
zamiennych.
Sprzęt przestarzały technologicznie oraz
uszkodzony, uszkodzona mechanika. Naprawa
ekonomicznie nieuzasadniona. Brak części
zamiennych.
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Zużyty

50,00 zł

Zużyty

50,00 zł

Zużyty

50,00 zł

Zużyty

50,00 zł

Zużyty

50,00 zł

Zużyty

50,00 zł

Zużyty

50,00 zł

Zużyty

50,00 zł

Zużyty

50,00 zł

Zużyty

50,00 zł

Zużyty

70,00 zł

Zużyty

70,00 zł

Zużyty

50,00 zł

Zużyty

50,00 zł

Zużyty

50,00 zł

Zużyty

50,00 zł

Zużyty

50,00 zł

Zużyty

50,00 zł

Zużyty

50,00 zł

28.

Drukarka laserowa OKI
B6500DN

3028-240238800

31.08.2018

1

29.

Drukarka laserowa OKI
B6500DN

3028-240238900

31.08.2018

1

30.

Drukarka HP 1020

10149100009201

31.12.2006

1

31.

Drukarka HP LaserJet 1018

10149100017101

09.11.2007

1

32.

Drukarka HP LaserJet 4250DN

10149100027900

26.11.2009

1

33.

Drukarka Tally Dascom 1430

10149100034801

12.06.2013

1

34.

Drukarka HP LaserJet
9000mfp

10180300025400

05.12.2008

1

Kopiarka Olivetti d-Copia 1600
10180300011600
+ stolik

31.12.2006

1

35.

36.

Kopiarka Kyocera KM 1620

10180300010800

31.12.2006

1

37.

Krzesło

10100500102550

31.12.2006

1

38.

Krzesło

10100500103020

31.12.2006

1

39.

Krzesło

10100500100621

31.12.2006

1

40.

Krzesło obrotowe

10100500206371

16.10.2007

1

41.

Krzesło obrotowe

10100500207720

30.05.2008

1

42.

Krzesło obrotowe

10100500209060

22.12.2008

1

43.

Krzesło obrotowe

10100500210800

02.12.2011

1

44.

Krzesło obrotowe

10100500210830

02.12.2011

1

45.

Krzesło obrotowe

10100500210880

02.12.2011

1

46.

Krzesło obrotowe

10100500307330

20.12.2007

1

47.

Krzesło obrotowe

10100500208180

29.08.2008

1

Sprzęt przestarzały technologicznie oraz
uszkodzony, uszkodzona mechanika. Naprawa
ekonomicznie nieuzasadniona. Brak części
zamiennych.
Sprzęt przestarzały technologicznie oraz
uszkodzony, uszkodzona mechanika. Naprawa
ekonomicznie nieuzasadniona. Brak części
zamiennych.
Sprzęt przestarzały technologicznie oraz
uszkodzony, uszkodzona mechanika. Brak części
zamiennych. Naprawa nieopłacalna.
Sprzęt przestarzały technologicznie oraz
uszkodzony, uszkodzona mechanika oraz
elektronika. Naprawa nieopłacalna.
Sprzęt przestarzały technologicznie oraz
uszkodzony, uszkodzona mechanika oraz
elektronika. Naprawa nieopłacalna.
Sprzęt przestarzały technologicznie oraz
uszkodzony, uszkodzona mechanika oraz
elektronika. Naprawa nieopłacalna.
Sprzęt uszkodzony, uszkodzenie dysku twardego.
Naprawa jest nie możliwa, z uwagi na brak
dostępności części.
Sprzęt przestarzały technologicznie oraz
uszkodzony, uszkodzona mechanika. Naprawa
ekonomicznie nieuzasadniona. Brak części
zamiennych.
Sprzęt przestarzały technologicznie oraz
uszkodzony, uszkodzona mechanika. Naprawa
ekonomicznie nieuzasadniona. Brak części
zamiennych.
Krzesło uszkodzone, popękana podstawa,
uszkodzone oparcie, naprawa ekonomicznie
nieuzasadniona
Krzesło uszkodzone, rozdarta i popękana tapicerka,
uszkodzony siłownik, naprawa ekonomicznie
nieuzasadniona
Krzesło uszkodzone, uszkodzony siłownik i
podłokietniki, naprawa ekonomicznie
nieuzasadniona
Krzesło uszkodzone, popękana podstawa fotela,
uszkodzony siłownik, naprawa ekonomicznie
nieuzasadniona
Krzesło uszkodzone, uszkodzony siłownik i oparcie,
naprawa ekonomicznie nieuzasadniona
Krzesło uszkodzone, brak gałki od podnośnika do
regulacji wysokości siedziska, uszkodzony siłownik
oraz oparcie, dziura w tapicerce oparcia, naprawa
ekonomicznie nieuzasadniona
Krzesło uszkodzone, uszkodzony siłownik,
zmechacona tapicerka, naprawa ekonomicznie
nieuzasadniona
Krzesło uszkodzone, uszkodzona podstawa, brak
kółka, zmechacona tapicerka, naprawa
ekonomicznie nieuzasadniona
Krzesło uszkodzone, brak gałki od podnośnika do
regulacji wysokości siedziska,uszkodzony siłownik,
brak jednego podłokietnika, naprawa ekonomicznie
nieuzasadniona
Krzesło uszkodzone, brak kółka, uszkodzony
siłownik, obdarte podłokietniki, zadrapana
podstawa krzesła, naprawa ekonomicznie
nieuzasadniona
Krzesło uszkodzone, obdarte podłokietniki,
rozwarstwiona tapicerka siedziska, brak możliwości
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Zużyty

50,00 zł

Zużyty

50,00 zł

Zużyty

30,00 zł

Zużyty

30,00 zł

Zużyty

30,00 zł

Zużyty

30,00 zł

Zużyty

30,00 zł

Zużyty

50,00 zł

Zużyty

50,00 zł

Zużyty

5,00 zł

Zużyty

5,00 zł

Zużyty

5,00 zł

Zużyty

10,00 zł

Zużyty

10,00 zł

Zużyty

5,00 zł

Zużyty

10,00 zł

Zużyty

5,00 zł

Zużyty

10,00 zł

Zużyty

10,00 zł

Zużyty

5,00 zł

48.

Krzesło obrotowe

10100500208200

29.08.2008

1

49.

Krzesło obrotowe

4163-280240900/A

23.09.2014

1

50.

Krzesło obrotowe

10100500210840

02.12.2011

1

51.

Krzesło obrotowe

10100500200410

31.12.2006

1

52.

Krzesło obrotowe

10100500200251

31.12.2006

1

53.

Krzesło obrotowe komfort

4163-280243200

03.12.2014

1

54.

Krzesło wyściełane na
drewnianej podstawie

10100500104211

31.12.2006

1

Fotel

10100500302890

31.12.2006

1

56.

Fotel

10100500302900

31.12.2006

1

57.

Fotel

10100500304631

31.12.2006

1

58.

Fotel

10100500304641

31.12.2006

1

59.

Fotel wyściełany obrotowy

10100500309010

22.12.2008

1

60.

Fotel tapicerowany z
materiału

10100500304651

31.12.2006

1

61.

Niszczarka PS-65C

10101100107660

20.05.2008

1

62.

Niszczarka OPUS

10101100106500

23.11.2007

1

63.

Niszczarka PS60-2

10101100106560

23.11.2007

1

64.

Niszczarka Rexel RSX 1530

10101100108350

25.09.2008

1

10149100023401

18.11.2008

1

10149100023801

18.11.2008

1

10149100024501

18.11.2008

1

10149100024701

18.11.2008

1

10149100023200

18.11.2008

1

10149100023901

18.11.2008

1

10100900608000

08.12.2011

1

55.

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Monitor ASUS VW193D-BLCD 19”
Monitor ASUS VW193D-BLCD 19”
Monitor ASUS VW193D-BLCD 19”
Monitor ASUS VW193D-B LCD 19"
Monitor ASUS VW193D-B LCD 19"
Monitor ASUS VW193D-B LCD 19"
Ekspres do kawy

regulacji siedziska, naprawa ekonomicznie
nieuzasadniona
Krzesło uszkodzone, skrzywione siedzisko,
uszkodzony siłownik, obdarte podłokietniki,
naprawa ekonomicznie nieuzasadniona
Krzesło uszkodzone, przetarta i popękana tapicerka,
uszkodzony siłownik, naprawa ekonomicznie
nieuzasadniona
Krzesło uszkodzone, brak podłokietnika, rozdarta
tapicerka, uszkodzony siłownik, naprawa
ekonomicznie nieuzasadniona
Krzesło uszkodzone, uszkodzony siłownik, obdarte
podłokietniki, naprawa ekonomicznie
nieuzasadniona
Krzesło uszkodzone, uszkodzony siłownik i
podłokietniki, naprawa ekonomicznie
nieuzasadniona
Krzesło uszkodzone, uszkodzony siłownik oraz
podstawa od fotela, naprawa ekonomicznie
nieuzasadniona
Krzesło uszkodzone, uszkodzona noga oraz
fragment oparcia, zabrudzona i zniszczona
tapicerka, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona
Fotel uszkodzony, zniekształcone siedzisko, obdarte
podłokietniki, naprawa ekonomicznie
nieuzasadniona
Fotel uszkodzony, zniekształcone siedzisko, obdarte
podłokietniki, naprawa ekonomicznie
nieuzasadniona
Fotel uszkodzony, zniekształcone siedzisko, obdarte
podłokietniki, uszkodzona podstawa fotela,
naprawa ekonomicznie nieuzasadniona
Fotel uszkodzony, zniekształcone siedzisko, obdarte
podłokietniki, naprawa ekonomicznie
nieuzasadniona
Fotel uszkodzony, zniszczona tapicerka – strzępiące
się obicie wykonane z eko skóry, uszkodzony
siłownik, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona
Fotel uszkodzony, pęknięty i oderwany mechanizm
podstawy fotela od siedziska, naprawa
ekonomicznie nieuzasadniona
Sprzęt uszkodzony, uszkodzona
elektronika i tryby. Naprawa nieopłacalna
Sprzęt uszkodzony, uszkodzony silnik. Naprawa
nieopłacalna.
Sprzęt uszkodzony, uszkodzony silnik. Naprawa
nieopłacalna.
Sprzęt uszkodzony, uszkodzona elektronika i silnik.
Naprawa nieopłacalna.
Sprzęt uszkodzony, uszkodzony układ sterowania
obrazem oraz matryca. Naprawa nieopłacalna.
Sprzęt uszkodzony, uszkodzony układ sterowania
obrazem oraz matryca. Naprawa nieopłacalna.
Sprzęt uszkodzony, uszkodzony układ sterowania
obrazem oraz matryca. Naprawa nieopłacalna.
Sprzęt uszkodzony, uszkodzony układ sterowania
obrazem oraz matryca. Naprawa nieopłacalna.
Sprzęt uszkodzony, uszkodzony układ sterowania
obrazem oraz matryca. Naprawa nieopłacalna.
Sprzęt uszkodzony, uszkodzony układ sterowania
obrazem oraz matryca. Naprawa nieopłacalna.
Sprzęt uszkodzony, uszkodzona grzałka i młynek.
Naprawa nieopłacalna.
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Zużyty

10,00 zł

Zużyty

10,00 zł

Zużyty

10,00 zł

Zużyty

10,00 zł

Zużyty

10,00 zł

Zużyty

10,00 zł

Zużyty

10,00 zł

Zużyty

10,00 zł

Zużyty

10,00 zł

Zużyty

10,00 zł

Zużyty

10,00 zł

Zużyty

10,00 zł

Zużyty

5,00 zł

Zużyty

10,00 zł

Zużyty

10,00 zł

Zużyty

10,00 zł

Zużyty

20,00 zł

Zużyty

30,00 zł

Zużyty

30,00 zł

Zużyty

30,00 zł

Zużyty

30,00 zł

Zużyty

30,00 zł

Zużyty

30,00 zł

Zużyty

80,00 zł

72.

Radio

3028-260121800

31.12.2016

1

Sprzęt uszkodzony, niesprawna elektronika.
Naprawa nieopłacalna

Zużyty

10,00 zł

73.

Radio

3028-260122200

31.12.2016

1

Sprzęt uszkodzony, niesprawna elektronika.
Naprawa nieopłacalna

Zużyty

10,00 zł

74.

Radio

3028-260122500

31.12.2016

1

Sprzęt uszkodzony, niesprawna elektronika.
Naprawa nieopłacalna

Zużyty

10,00 zł

75.

Radio

3028-260122800

31.12.2016

1

Sprzęt uszkodzony, niesprawna elektronika.
Naprawa nieopłacalna

Zużyty

10,00 zł

76.

Radio

3028-260124000

31.12.2016

1

Zużyty

10,00 zł

77.

Czytnik kodów kreskowych

3028-240238300

31.08.2018

1

Zużyty

10,00 zł

78.

Czytnik kodów kreskowych

3028-240238400

31.08.2018

1

Zużyty

10,00 zł

79.

Czytnik kodów kreskowych

3028-240238500

31.08.2018

1

Zużyty

10,00 zł

80.

Osuszacz pomieszczenia

10100900906471

21.11.2007

1

Zużyty

30,00 zł

81.

Czajnki

Prowadzone w
ewidencji na
karcie nr 1 pod
pozycjami 1, 7, 9,
11, 12, 17, 22,
24, 27

-

9

Zużyty

1 zł (za 1 szt.)

82.

Lampka

-

-

1

Zużyty

1 zł

83.

Klawiatura komputerowa

-

-

1

Zużyty

1 zł

84.

Telefon stacjonarny

-

-

5

Zużyty

1 zł (za 1 szt.)

85.

Stół stolarski z imadłem

-

-

1

Zużyty

10,00 zł

Sprzęt uszkodzony, niesprawna elektronika.
Naprawa nieopłacalna
Sprzęt zużyty w wyniku długoletniego użytkowania.
Posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa
byłaby ekonomicznie nieopłacalna.
Sprzęt zużyty w wyniku długoletniego użytkowania.
Posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa
byłaby ekonomicznie nieopłacalna.
Sprzęt zużyty w wyniku długoletniego użytkowania.
Posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa
byłaby ekonomicznie nieopłacalna.
Sprzęt zużyty w wyniku długoletniego użytkowania.
Posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa
byłaby ekonomicznie nieopłacalna.

Uszkodzony sprzęt, przepalone płyty grzewcze,
cieknie woda. Naprawa ekonomicznie nieopłacalna.

Uszkodzony włącznik, Naprawa ekonomicznie
nieopłacalna.
Uszkodzony sprzęt, Niewidoczne litery, sprzęt
wyeksploatowany. Naprawa ekonomicznie
nieopłacalna.
Przestarzały technicznie, nie włącza się. Naprawa
ekonomicznie nieopłacalna.
Stół przestarzały technicznie, zniszczony,
spróchniałe drewno, imadło zardzewiałe. Utracił
wartość użytkową.

Wyżej wymienione składniki majątku ruchomego można oglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Krotoszynie
przy ul. Sienkiewicza 11, w godz. 8:00 -15.00 w terminie do dnia 05 maja 2022 r do godz. 15:00.
W celu umówienia terminu oględzin należy skontaktować się z Panią Mileną Kuczyńską tel.: 62 725 11 31.
UWAGA:
1. Nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek
podmiotów określonych w § 38 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie
szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa
(Dz. U. 2019 poz. 2004, ze zm.).
2. Darowizna składników rzeczowych majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów
określonych w § 39 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego
sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. 2019
poz. 2004 ze zm.).
3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę składników majątku ruchomego kierować należy
do Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu. Wniosek powinien zawierać elementy i informacje wymienione
w § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie
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szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa
(Dz. U. 2019 poz. 2004 ze zm.). W przypadku wpływu co najmniej dwóch wniosków o darowiznę
lub nieodpłatne przekazanie tego samego składnika, decyduje kolejność wpływu wniosków do Dyrektora Sądu
Okręgowego w Kaliszu.
4. Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami majątku ruchomego uwzględnia się w pierwszej kolejności
potrzeby jednostek sekatora finansów publicznych.
5. Sąd Okręgowy w Kaliszu zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury dotyczącej zbycia składników
majątku ruchomego wymienionych powyżej bez podania przyczyn.
6. Zainteresowanych zakupem ww. składników majątku prosimy o składanie pisemnych ofert skierowanych
do Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu.
Pisemna oferta na zakup składników majątku ruchomego powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę,
- wykazanie składnika/składników majątku ruchomego objętych ofertą,
- ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego,
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym składników majątku lub że ponosi
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
- numer telefonu kontaktowego,
- podpis oferenta.
W przypadku wpływu co najmniej dwóch ofert dotyczących tego samego składnika, zostanie dodatkowo
przeprowadzona aukcja dla tego składnika, w ustalonym terminie, o którym osoby zainteresowane zostaną
poinformowane telefonicznie.
Podpisane wnioski lub oferty, o których mowa powyżej należy składać w terminie do dnia 06 maja 2022 r.
do godziny 09:00 osobiście w:
• Sekretariacie Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu, Al. Wolności 13, 62-800 Kalisz, bądź
• na adres e-mail: gospodarczy@kalisz.so.gov.pl, bądź
• za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
Sąd Okręgowy w Kaliszu, Al. Wolności 13, 62-800 Kalisz.
Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Kaliszu oraz Sądu
Rejonowego w Krotoszynie oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Kaliszu: www.kalisz.so.gov.pl i Sądu
Rejonowego w Krotoszynie www.krotoszyn.sr.gov.pl.

Signature Not Verified
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Klauzula informacyjna
dotycząca złożenia oferty na zakup zużytych składników majątku ruchomego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej:
RODO), informujemy:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Kaliszu (z siedzibą przy Al. Wolności 13, 62-800 Kalisz)
reprezentowany przez Prezesa i/lub Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu, w zakresie realizowanych zadań.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Okręgowym w Kaliszu możliwy jest pod adresem do korespondencji:
Sąd Okręgowy w Kaliszu, Al. Wolności 13, 62-800 Kalisz lub adresem e-mail: iod@kalisz.so.gov.pl lub tel. 62 76 57 838.
3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu zawarcia i realizacji procesu związanego ze złożoną ofertą
na zakup lub wnioskiem o darowiznę albo nieodpłatne przekazanie zużytych bądź zbędnych składników majątku ruchomego
Sądu Okręgowego w Kaliszu.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1, lit. b i c RODO.
5. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa odpowiednio stosowane:
a) dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
b) usunięcia danych – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,
c) ograniczenia przetwarzania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych (dane kontaktowe: dostępne
na stronie: www.uodo.gov.pl) w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
dotyczące ochrony danych osobowych.
6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu związanego ze złożoną
ofertą na zakup lub wnioskiem o darowiznę albo nieodpłatne przekazanie zużytych składników majątku ruchomego Sądu
Okręgowego w Kaliszu.
7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
8. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie
odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.
9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Państwa dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okresy wynikające z przepisów prawa lub przez
okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia
lub dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi.
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