
I(ator,r,ice dn. 16.03.2022 r.

Ogloszenie o zuiytych skladnikach rzeczolvego maj4tl<u ruchornego

lv Kuratorium OSwiaty w Katowicach

Zgodnie z Rozporz4dzeniem Rady Ministrlw z dnia 21 paZdziernika 2019 lDz.U, 2019 poz. 2004 ze

zm.l w sprawie szczeg6lowego sposobu gospodarowania skladnikatri rzeczowymi maj4tku ruchotnego
Skarbu Pafistwa i na podstawie protokolu z przeprowadzonej przydatno5ci sklaclnik6w rzeczowych
rnaj4tku ruchomego * Kuratorium Odwiaty w I(atowicach infor"rluj e o zu2ytych slcladnikach maj4tku
ruchornego przeznaczonych do sprzeda?y, nieodplatnego przekazania h.rb darowizrry.

Szczeg6lowy wykaz skladnik6w maj4tku ruchomego przeznaczolTych do sprzcrlazy, nieodp.latnego

przekazania lub darowizny zawiera zalEcznik Nr 1 do niniejszego ogloszenia.

Zagospodarowanie zbgdnych skladnik6w rzeczowych maj4tku ruchomego odbywa siE :

1. zgodnie z rozclzialern 3 Rozporz4dzenia poprzez sprzedaL;

2. zgodnie z {) 38 ust. I Rozporz4dzenia poprzez nieodplatne przekazanic sklaclnik6w rzeczowego

rnaj4tku ruchomego jednostce sektora finans6w publicznych iub paristworvej osobie prawnej,

kt6ra nie jest jednostk4 sektora finans6w publicznych o ilc nic dojdzie do skutku

zagospodarowarlie skladnik6w r,v spos6b okreSlony w pkt. i;
3. zgodnie z $ 39 ust. 1 Rozporz4dzenia poprzez darowizng - o ilc nic clojdzie do skutku

zagospodarowanie w spos6b okre(lony w pkt. i i 2 na rzecz '.

1) jednostek sektora finans6w publicznych lub paristwowych os6b prarvnych, kt6re nie s4

jednostkarri sektora finans6w publicznych;

2) jednostek organizacyjnych, o kt6rych lnowa w art. 2 ustawy z clnia 14 grudnia 2016 r,

Prawo oSwiatowe lDz.U, z 2021 r. poz. 1082.1, niebqd4cycii .lednostkarni sektora

finans6w publicznych, oraz fundacji lub organizacji poZytku pubiicznego, kt6re
prowadz4 dziaialnoSi charytatywn4, opiekuricz4, kulturalnq, lcr:znicz4, oSwiatow4,

uaukow4, badawczo-rozwojow4, wychowawczq, sportowil lub turystycznq.

zprzeznaczeniem na realizacjg ich cel6w statutowych.

Podrnioty zainteresowane kupnern skladnik6w maj4tku ruchomego lvyr.nicriionego w zalqcznrku

Nr 1 proszone s4 o skladanie pisemnych ofert /zgodnie z zal4cznikiem Nr 2/ ckr l(r"rratorium O(wiaty
w Katowicach ul. Powstaric6w 41a 40-024 I(atowice w nieprzekraozalnynr tenninie do dnia

06.04.2022r. w zakiejonej kopercie z napisem ,,Zakup sk.ladnik6w majqtku".

Oferly mozna sklada6 :

. w kaucelarii Kuratorium OSwiaty w Katowicachprzy ul. Powstaric6w 41a, pok. 6.10,

. za pojrednictwem poczty tradycyjnei (liczy sig data wplyr,vu do Kuratorir-rru).

Jednostki wymienione w $ 38 ust. 1 Rozporztldzenia zainteresowarle otrzynraniem sktadnik6w
rnajqtku ruchomego wymienionychw zal4czniku Nr 1 w fbrmie nieoclplatnego przekazania proszone

s4 o sktadanie pisemnych wniosk6w /zgodnie z zalEcznikiem Nr 3/ do l(uratorium O6wiaty
w I(atowicach ul. Powstaric6w 41a 40-024 Katowice w nieprzekraczalnynr terminie do dnia
06.04.2022 r. w zaklejonej kopercie z napisem ,, Nieodplatne przekazanie skladnik6w rnaj4tku".
Wnioski mozna skladai :

. w kancelarii Kuratorium Odwiaty w I(atowicachprzy ui. Powstaric6w 41a, pok. 6.10,

. za poSrednictwern poczty tradycyjnei (liczy sig data wplywu do l(uratoriurrr).

III.Jednostki wymienioue w $ 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporz4dzenia zainteresowane nabyciem sk{adnik6w

rnaj4tk6w majqtku ruchornego wymienionych w za)qczniku Nr 1 w fbrmie clanrwizny proszone sE

o sktadanie pisemnych wniosk6w lzgodnie z zal4cznikiern Nr 4l do I( uratorium OSwiaty

II.



w Katowicach ul. Powstaric6w 41a 40-024 Katowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia

06.04.2022 r. w zaklejonej kopercie z napisem,, Darowizna sktadnik6w majqtku". Wnioski mozna

skladac:

. w kancelarii Kuratorium Odwiaty w Katowicachprzy ul, Powstaric6w 4la. pok, 6,10,

. za po$rednictwern poczty tradycyjnei (liczy sig data wplywu do Kuratoriurl).

IV.

Sktradniki rzeazowe rnaj4tku ruchomego rnozna ogl4dad w siedzibie I(r-rratorium O$wiaty
w Katowicach w terminie od dnia 21.03.2022 r. do dnia 05,04,2022 r. po uprzcclnim telefonicznym
uzgodnieniu terminu z Panem Tomaszem Ignaszakiem pod numerem telefonu 32 606 30 45 lub Panem

Slawomirem Chowariskim pod numerern telefbnu 32 606 30 70.

Pisemne wnioski lub oferly kt6re wplyn4 po terminie zostanq odeslane, a w przypadku braku takiej

mozliwodci pozostanq w aktach sprawy bez otwarcia.

W przypadku wptywu co najmniej dw6ch ofert dotycz4cych zakupu tego sarnego skladnika decyduj4cq
przeslank4 bgdzie najwyZsza cena zaproponowana dla poszczeg6lnych skladnik6r,i, rnaj4tku ruchomego
W przypadku gdy dw6ch oferent6w zaproponuje tQ samq cenQ za dany skladnik maj4tku ruchomego
pomigdzy tyrni oferentami Kuratoriurn OSwiaty w Katowicach przeprowaclzi aukc.ig.

Decyzjg w przedmiocie nieodplatnego przekazania b4d| darowizny sktadnik6w rnaj4tkowych
poszczeg6lnyrn jednostkorn podejrnuje Sl4ski Kurator O5wiaty, kieruj4c sig ich tle6ci4, w tyrn przede

wszystkirn uzasadnieniem potrzeb wykorzystania sktadnik6w maj4tku oraz kolc.jnoSci4 zgloszonych
wniosk6w.

Kuratorium O(wiaty w Katowicach zastrzega sobie prawo odwotania procesu sprz,ada2, nieodplatnego

przekazania, darowizny wszystkich lub kt6regokolwiek z wymienionych sktadnik6w maj4tku

ruchomego bgd4cego przedmiotem ogtroszenia. Odwolanie moze nast4pi6 w ka2dyrn momencie bez

podania przyczyny.

Wydanie nabywcy przedmiotu sprzeda?y nast4pi na podstawie zawartej migclzy stronami ulnowy
przekazania, mezwloczniepo zaplaceniu ceny nabycia na konto wskazane w urliowQ. Zaplata nastgpuje

w momencie, gdy kwota stanowiqca ceng nabycia, bgdzie w faktycznym posiadaniu Kuratorium
O6wiaty w Katowicach.

Odbi6r skladnika rnaj4tkowego nast4pi po podpisaniu protokolu zdawczo-odbiorczego i na koszt
podmiotu, kt6remu zostan4 przekazane sktadniki rnaj4tku ruchomego,

Kontakt w kwestiach fonlalnych - Ewa Madej-Taraszkiewicz

ZalqcznlkNr 1 - wykaz skladnik6w rnaj4tku ruchomego
Zal4cznik Nr 2 - wz6r oferty
Zalqcznik Nr 3 - wniosek - nieodplatne przekazatie
Zal4cznik Nr 4 - wniosek - darowizna
Zal4cznik Nr 5 - klauzula infolmacyjna

tel.32 606 30 33

Stas\fulator O6wiatytllW,tA/
mgr Urszula Bauer


