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Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
i ich sprzedaży
Zgodnie z § 2a ust. 1 oraz per analogiam § 9 ust. 1 pkt 3 i § 15 ust. 1 w zw. z § 27 ust. 2
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego
sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa
(Dz. U. poz. 2004 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 Instrukcji sposobu i trybu gospodarowania
składnikami rzeczowego majątku ruchomego i wartościami niematerialnymi i prawnymi
będącymi w dyspozycji IPN oraz sposobu i trybu ewidencjonowania tego majątku stanowiącej
załącznik do zarządzenia nr 77/19 Prezesa IPN-KSŻpNP z dnia 23 grudnia 2019 r. z późn. zm.
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu w Białymstoku z siedzibą przy ul. Warsztatowej 1A, 15-637 Białystok informuje
o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego i ich sprzedaży
Dane dotyczące zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego:
Rodzaj i typ:
zostały określone w załączniku
Stan techniczny:
został określony w załączniku
Stan prawny:
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku jest jedynym
właścicielem składników rzeczowych majątku ruchomego będących
przedmiotem sprzedaży
Cena wywoławcza:
została określona w załączniku
Szczegółowych informacji dotyczących składników rzeczowych majątku ruchomego będących
przedmiotem sprzedaży udzieli pracownik zatrudniony w Oddziale IPN-KŚZpNP
w Białymstoku w dniach 9-19 listopada 2021 r. w godz. 1000 – 1430 tel. 85 664 57 51.
Warunki sprzedaży
Aukcja ustna odbędzie się w dniu 22 listopada 2021 r. o godz. 1100 w dużej sali
konferencyjnej w siedzibie Oddziału IPN-KŚZpNP w Białymstoku. Z uwagi na ograniczony
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wstęp do budynku osoby, które zechcą uczestniczyć w aukcji, zobowiązane będą okazać dowód
tożsamości w celu wystawienia stosownych przepustek – jest to warunek konieczny udziału
w aukcji. Osoby zainteresowane powinny oczekiwać na pracownika Oddziału IPN-KŚZpNP
w Białymstoku na parterze budynku w strefie ogólnodostępnej. Z uwagi na obowiązujące
zalecenia uczestnicy aukcji powinni być wyposażeni w rękawiczki, a także zakrywać usta i nos
przy pomocy maseczki. Równocześnie organizator aukcji zastrzega sobie prawo zmiany
terminu lub odwołanie aukcji bez podania przyczyn.
Przystępujący do aukcji powinien obejrzeć przedmiot sprzedaży w dniu przeprowadzenia
aukcji w godz. od 900 do 1100 w siedzibie Oddziału IPN-KŚZpNP w Białymstoku. Istnieje także
możliwość obejrzenia przedmiotu sprzedaży w dniach 9-12 listopada 2021 r. po wcześniejszym
umówieniu się pod nr telefonu 85 664 57 51 w godzinach 1000-1300.
Przystępujący do aukcji przed jej rozpoczęciem złoży pisemne oświadczenie, że zapoznał się
ze stanem technicznym składnika rzeczowego majątku ruchomego lub że ponosi wszelkie
skutki wynikające z rezygnacji z oględzin oraz że przyjmuje do wiadomości, że Oddział
Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Białymstoku nie odpowiada względem nabywcy za stan techniczny składniku rzeczowego
majątku ruchomego i w związku z powyższym nie będzie z tego tytułu zgłaszał żadnych
roszczeń w stosunku do sprzedającego.
Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny
wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego wyłącznie
w pieniądzu w dniu sprzedaży w godz. 1000 – 1100 w kasie Oddziału. Po zamknięciu aukcji
wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium wniesione przez
pozostałych kupujących (licytantów) zostanie im niezwłocznie zwrócone po wyłonieniu
nabywcy.
Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż jeden procent ceny wywoławczej i więcej
niż wysokość wniesionego wadium. Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny
licytant zaoferuje cenę wyższą.
Zawarcie umowy sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego następuje
z chwilą przybicia.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu przybicia
lub w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję.
Wydanie kupionego składnika rzeczowego majątku ruchomego nastąpi niezwłocznie
po zapłaceniu ceny nabycia.
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