
Informacj a o zbędnych i zuży Ę ch rzeczowych składnikach maj ątku ruchomego
InsĘtutu Pamięci Narodowej - Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi

polskiemu oddział w poznaniu

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Oddziń w Poznaniu, działąąc zgodnie zRozpotządzeniem Rady Ministrów z dnia2I maja
2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeazowmi majątku

ruchomego, w który wyposazone są jednostki budżetowe, informĄe, że posiada zbędne i
zużyte składniki majątku ruchomego zprzeznaczeniem na sprzedaż.

Jednocześnie informuję, ze istnieje możliwość obejrzenia składnikow majątku w dniach

27,06.2013r do 03.07.20I3r. w godzinach 08.30 - 15.30.

W przypadku zainteresowania zakupem, proszę o złożęnl,e do dnia 03.07.ż013 r., oferty, którą
należy kierować do Dyrektora Oddziału, na adres:

Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Scigania Zbrodniprzeciwko Narodowi Polskiemu
Oddział w Poznaniu, ul. Rolna 45a,6I-487 Poznań

Oferta zakupu powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, na ktorej oprocz adresu

naIeży napisać ,,Oferta w sprawie zakupu slcładnika majątku ruchomego ". Oferta powinna
zawrctać

r )ane oferenta.
r \try'skazanie składnika majątku.
l Qświadczenie, żę zapoznał

składników majątku ruchomego lub
rezygnaqi z oględzin.

Zgodnie z § 36 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2t maja 2010 r. (Dz.U. Nr 114

poz.761) jeżeli co najmniej dwie osoby będą zainteresowane nabyciem składnika
rzeczowego majątku ruchomego, jednostka przeprowadza aukcję między tymi osobami.

Informacja o ewentualnej aukcji zostanie zamieszczona w dniu 05.07.2013r w Biuletynie
Informacii publicznei utu www.i w siedzibie
Instvtutu Pamięci Narodowej - Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Oddział w Poznaniu. ul. Rolna 45a. na tablic}, ogłoszeń w miejscu publicznię dostępnym na
parterze budynku.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Prawno-

Organtzacyjnęgo: Pani Alicja Bilewska - Kięrownik Referatu oraz Pani Justyna Watral-
Balant, tel. (61) 835 69 0ż.
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l
Komputer przenośny Armada E

500 (JOCJFB4OOAH) 0810049l4149l491' Zbędnv

'l5 zł

2 Notębook HP Comoas Evo 800v 0810405l4l49l491 Zbędny
I50ń

) krzesło obrotowe 08/001 7/8/80/808 Zużyty
3zł

4 krzesło obrotowe 08/0063/8/80/808 Zużyty
3zł

5 krzesło obrotowe 08/0799/8/80/808 ZużyE 3zł

6 krzęsło obrotowę 08i 12 1 0/8/80/808 Zużvts
3zł

się zę stanem technicznym kupowanych
oświadczente, że ponosi skutki wynikające z
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l krzesło obrotowe 2 zu;Ęty 3zl

2 Czajnik elekĘczny 4 Taaq 2zł

,

i:'

'i:

t,

ln§Mut PamiQ§| Namdorci
DYREKIoR oDDzlĄŁU W PozNANlu

* *,Mr,*"n


