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 OVIPo-22-4(2)/22 Poznań, 28.07.2022 r.    

 
 

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu w Poznaniu, działając zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 21 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami 
rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 r. poz. 2004, z późn. zm.) 
zwanego dalej „rozporządzeniem”, informuje, że posiada zużyte składniki rzeczowe majątku 
ruchomego, w następującej  kolejności zagospodarowania: 
 
1. W pierwszej kolejności sprzedaż składników majątku - zainteresowanych zakupem 

prosimy o złożenie pisemnej oferty, która powinna zawierać:  
a) dane oferenta – w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, 

natomiast w przypadku pozostałych podmiotów: nazwę, adres i siedzibę;  
b) telefon kontaktowy; 
c) nazwę i nr inwentarzowy składnika majątku,  
d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym wybranych składników 

majątku lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.  
 

Składniki majątku zostaną sprzedane za cenę jednostkową określoną w wykazie. W 
przypadku wpływu co najmniej dwóch ofert dotyczących nabycia tego samego składnika 
rzeczowego majątku ruchomego Oddział IPN w Poznaniu dodatkowo przeprowadzi aukcję 
pomiędzy tymi oferentami. 

 
 
2. W następnej kolejności nieodpłatne przekazanie składników majątku jednostce 
sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką 
sektora finansów publicznych, jednostce samorządu terytorialnego. 
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Powyższe jednostki zainteresowane przejęciem składnika majątku na czas nieoznaczony,  
proszone są o złożenie pisemnego wniosku o treści zgodnej z postanowieniami § 38 ust. 4 
w/w rozporządzenia. O podziale majątku decydować będzie kolejność otrzymanych 
wniosków. 

 
3. W ostatniej kolejności składniki majątku mogą zostać przekazane w formie  
darowizny jednostkom o których mowa w § 39 w/w rozporządzenia. Jednostki 
zainteresowane przejęciem składników w formie darowizny, proszone są o złożenie 
pisemnego wniosku o treści zgodnej z postanowieniami § 39 ust. 3 rozporządzenia. O 
podziale majątku decydować będzie kolejność wpływu wniosków do siedziby Oddział IPN w 
Poznaniu. Wniosek powinien również zawierać oświadczenie, że składający wniosek 
zapoznał się ze stanem technicznym wskazanego we wniosku składnika majątku lub że 
ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin. 

 
 
Oferty kupna oraz wnioski należy złożyć w terminie do 12.08.2022 r., na adres:                     

Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
Oddział w Poznaniu, ul. Rolna 45a, 61-487 Poznań. 
 

Wszystkie składniki można obejrzeć w siedzibie Oddziału IPN-KŚZpNP w Poznaniu 
przy ul. Rolnej 45a w terminie do 12.08.2022 r., w godzinach od 08.30-14.30 po 
wcześniejszym telefonicznym umówieniu. 

 Informacji o stanie technicznym składników majątku udzielają pracownicy 
Oddziałowego Biura Administracyjno-Gospodarczego pod numerem telefonu (61) 835 69 02.  
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Wykaz zużytych składników majątku ruchomego 
 
 

Lp. Nr inwentarzowy Nazwa składnika 
Wartość 

początkowa 

Data 
przyjęcia do 
użytkowania 

Cena jedn. 
[zł.] 

Uwagi 

1 08/0129/8/80/803 
KSEROKOPIARKA BIZHUB350 + 
CABINET F.DI2510/F/3010+DF605 17 446,00 30.06.2008 400,00 

Zużyta - uszkodzony zespół utrwalania, 
rolki pobierania papieru , panel-
wyświetlacz funkcyjny. 

2 08/0143/8/80/803 KSEROKOPIARKA BIZHUB C280 16 911,27 27.04.2012 600,00 

Zużyta - uszkodzony zespół utrwalania, 
zespół pasa transferowego, rolki 
pobierania papieru z kaset. 

3 08/01543/8/80/808 PŁYTA INDUKCYJNA CLATRONIC 599,00 04.12.2014 100,00 

Zużyta - wywołuje zwarcie instalacji 
elektrycznej 

 


