Radom, dn. 08.11.2021 r.

INFORMACJA
o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego z zakresu uzbrojenia
Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu

Działając 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) Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu informuje
o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży,
nieodpłatnego przekazania, darowizny bądź likwidacji.
Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego stanowi załącznik
do niniejszej informacji.
Przy gospodarowaniu zbędnymi i zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego
uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby innych jednostek budżetowych.
Zagospodarowanie zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Komendy
Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbywa się poprzez:
1. nieodpłatne przekazanie innym jednostkom sektora finansów publicznych,
2. sprzedaż, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony
w pkt. 1,
3. zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników
w sposób określony w pkt. 1-2,
4. likwidację poprzez utylizację, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników
w sposób określony w pkt. 1-3.
Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane odpłatnym nabyciem poszczególnych
składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne
oferty cenowe zawierające:
a. dane oferenta, w przypadku osób fizycznych – nazwisko, imię, dokładny adres
zamieszkania, telefon kontaktowy, natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek
– nazwę, adres siedziby i telefon kontaktowy,
b. wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą zakupu,
c. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub że ponosi
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
d. oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego.
Oferowana wartość jednostkowa (brutto) nie może być niższa niż cena rynkowa w załączniku.
Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena
zaproponowana w ofercie dla poszczególnych składników majątku. W przypadku, gdy co najmniej
dwóch oferentów zaoferuję tę samą cenę za dany składnik majątku, decydowała będzie kolejność
złożenia ofert.

Oferty zakupu o których mowa powyżej należy przesłać na adres: gmt.kwp@ra.policja.gov.pl
do dnia 15 listopada 2021 r. do godziny 12:00.
Jednostki organizacyjne zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem, darowizną proszone są
o składanie wniosków spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu 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) wraz z jednoczesnym
przesłaniem skanu dokumentów pocztą elektroniczną na adres: gmt.kwp@ra.policja.gov.pl
do dnia 15 listopada 2021 r. do godziny 12:00.
Osoby, które w wyznaczonym terminie złożyły ofertę zakupu zostaną poinformowane o warunkach
zapłaty i terminie odbioru składników majątkowych. Zapłata i odbiór składników majątku winien
nastąpić nie później niż do 19 listopada 2021 r.
Oględzin składników rzeczowych majątku ruchomego można dokonać w magazynie uzbrojenia
Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, przy ul. 11 Listopada 37/59 w terminie do dnia
12 listopada 2021 r. wyłącznie w dni robocze po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
w godzinach 9.00-14.00.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają:
Sylwester Sokół oraz Marek Trojanowski, tel. 47 701-24-63

