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Instytut Pamięci Narodowej     
    Komisja Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu 
 
       Oddział w Rzeszowie 
       
  
    

Informacja o drugiej sprzedaży zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego 
znajdujących się w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie  
 
 
Pismo z dnia:     Znak:  Nasz znak;          Data : 
     OVIRz-22-9(14)/22      Rzeszów,10 listopada 2022 r. 
      
 
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 Rzeszowie z siedzibą przy ul. Słowackiego 18, 35-060 Rzeszów informuje  
o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego i ich drugiej 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 Rzeszowie 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 sprzedaż udzieli pracownik zatrudniony w Oddziale IPN-KŚZpNP w Rzeszowie 
w terminie od 14 do 24 listopada 2022 r. w godz. 8°° - 1430 tel. 17 86 06 037. 

Warunki sprzedaży 
Aukcja ustna odbędzie się w dniu 25 listopada 2022 r. o godz. 1100 w pomieszczeniu czytelni 
nr 200 na piętrze w siedzibie Oddziału IPN-KŚZpNP w Rzeszowie przy ul. Słowackiego 18.  
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Z uwagi na ograniczony 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 Rzeszowie na parterze budynku w strefie 
ogólnodostępnej. 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 Rzeszowie. Istnieje także 
możliwość obejrzenia przedmiotu sprzedaży w dniach 14 listopada – 24 listopada 2022 r. po 
wcześniejszym umówieniu się pod nr telefonu 17 86 06 037 w godzinach 10oo-1430. 
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 
Rzeszowie 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 w dniu sprzedaży w 
godz. 1000 - 1100 w kasie Oddziału lub na nr konta 69 1010 1528 0009 9613 9120 0000 w takim 
terminie (minimum 3 dni przed), aby najpóźniej w dniu poprzedzającym termin sprzedaży 
zostało zaksięgowane na rachunku bankowym organizatora aukcji. Na poleceniu przelewu 
należy wpisać „Wadium – podać nazwę składnika i nr inwentarzowy. 

. 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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Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku 

 

L.p. Nazwa składnika 
Numer 

inwentarzowy 
Data przyjęcia do 

użytkowania 
Cena 

wywoławcza 
Uwagi 

1.  
MONITOR HP 19"LCD Z 
LISTWĄ GŁOŚNIKÓW NR 
FABR.CNN8190M7Z 

09/0251/4/49/491 30.09.2008 35,00 zł 
zbędny  

2.  
KOMPUTER STACJONARNY 
HP DC5800 NR 
FABR.CZC8364SC4 

09/0244/4/49/491 30.09.2008 100,00 zł zbędny - bez dysków 
HDD/SSD 

3.  
SERWER IBM Z 
MONITOREM 

09/0230/4/49/491 31.12.2007 175,00 zł zbędny - bez dysków 
HDD/SSD 

4.  
Telefon komórkowy Samsung 
Galaxy J3 

wyposażenie 29.09.2016 50,00 zł 
zbędny 

5.  
Telefon komórkowy Samsung 
Galaxy J3 

wyposażenie 29.09.2016 50,00 zł 
zbędny 

6.  
Telefon komórkowy Samsung 
Galaxy J3 

wyposażenie 29.09.2016 50,00 zł 
zbędny 

7.  
Telefon komórkowy Samsung 
Galaxy J3 

wyposażenie 29.09.2016 50,00 zł 
zbędny 

8.  
Samsung Galaxy A50 Czarny G 
IMEI:354046111976473 

wyposażenie 06.03.2020 150,00 zł 
zbędny 

9.  
Samsung Galaxy A50 Czarny G 
IMEI:354046111978990 

wyposażenie 06.03.2020 150,00 zł 
zbędny 

10.  
Samsung Galaxy A50 Czarny G 
IMEI:354046111990102 

wyposażenie 06.03.2020 150,00 zł 
zbędny 

11.  
Samsung Galaxy A50 Czarny G 
IMEI:354046112002188 

wyposażenie 06.03.2020 150,00 zł 
zbędny 

12.  
NISZCZARKA KOBRA 240 
C2 E/S TURBO 

09/0066/8/80/803 05.06.2007 50,00 zł 

zużyty - 
wyeksploatowany 
mechanizm napędowy ( 
tryby, łańcuch), 
całkowicie utracił 
wartość użytkową, 
naprawa nieopłacalna 

13.  
RADIOMAGNETOFON 
PHILIPS AQ5150/14S 

09/0020/6/62/621 15.12.2003 10,00 zł 

zużyty - sprzęt 
uszkodzony w sposób 
uniemożliwiający 
naprawę, całkowicie 
utracił wartość 
użytkową, naprawa 
nieopłacalna 

14.  
Notebook Lenovo L540 
20AU0062PB 

09/0406/4/49/491 27.10.2014 75,00 zł 

zużyty - sprzęt 
uszkodzony w sposób 
uniemożliwiający 
naprawę, całkowicie 
utracił wartość 
użytkową, naprawa 
nieopłacalna - bez 
dysków HDD/SSD - 
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ocena techniczna w 
załączeniu 

15.  
KUCHNIA MIKROFALOWA 
LG MS 197H. 

09/0597/8/80/808 04.12.2002 10,00 zł 

zużyty - sprzęt 
uszkodzony w sposób 
uniemożliwiający 
naprawę, całkowicie 
utracił wartość 
użytkową, naprawa 
nieopłacalna 

16.  
KSEROKOPIARKA KONICA 
MINOLTA BIZHUB 203C Z 
PODAJNIKIEM 

09/0091/8/80/803 06.10.2008 200,00 zł zużyty - ekspertyza w 
załączeniu 

17.  
EKSPRES CIŚNIENIOWY 
AULIKA FOCUS 

09/01290/8/80/808 12.12.2016 100,00 zł 

zużyty - do wymiany 
płyta główna, pompa 
wody, elektrozawór 
gorącej wody, 
całkowicie utracił 
wartość użytkową, 
naprawa nieopłacalna 

18.  
Samsung Galaxy A50 Czarny G 
IMEI:354046111997180 

wyposażenie 06.03.2020 40,00 zł 

zużyty - pęknięty ekran, 
całkowicie utracił 
wartość użytkową, 
naprawa nieopłacalna 

19.  
Samsung Galaxy A50 Czarny G 
IMEI:354046111998642 

wyposażenie 06.03.2020 40,00 zł 

zużyty - nie działa 
wyświetlacz, 
całkowicie utracił 
wartość użytkową, 
naprawa nieopłacalna 

20.  Czajnik INOX  wyposażenie 11.03.2019 2,50 zł zużyty - nieszczelna 
obudowa, cieknie 

21.  Czajnik TEFAL wyposażenie 25.09.2009 2,50 zł zużyty - nieszczelna 
obudowa, cieknie 

22.  UPS wyposażenie 27.10.2010 20,00 zł 

zużyty - sprzęt 
uszkodzony w sposób 
uniemożliwiający 
naprawę, całkowicie 
utracił wartość 
użytkową, naprawa 
nieopłacalna - ocen 
techniczna w załączeniu 

23.  Radio GRUNDIG wyposażenie   10,00 zł 

zużyty - sprzęt 
uszkodzony w sposób 
uniemożliwiający 
naprawę, całkowicie 
utracił wartość 
użytkową, naprawa 
nieopłacalna 

 


