
Katowice dn. 21.07 .2022 r.

Ogloszenie o zbgdnych skladnikach maj4tku ruchomego

w Kuratorium O5wiaty w Katowicach

Zgodnie z Rozporz4dzeniem Rady Ministr6w z dnia 2l pafldziernika 2019 lDz.U . 2019 poz. 2004 ze

zm.l w sprawie szczeg6lowego sposobu gospodarowania skladnikami rzeczowymi maj4tku ruchomego

Skarbu Paristwa i na podstawie protokolu z przeprowadzonej przydatnoSci skladnik6w rzeczowyclt

maj4tku ruchomego - Kuratorium Oswiaty w Katowicach informuje o zuirytych skladnikach maj4tku

ruchomego przeznaczonych do sprzedairy, nieodplatnego przekazania lub darowizny.

Szczeg6lowy wykaz skladnik6w maj4tku ruchomego przeznaczonych do sprzedaZy, nieodplatnego

przekazania lub darowizny zawiera zal4cznikNr I do niniejszego ogloszenia.

Zagospodarowanie zbgdnych skladnik6w rzeczowych maj4tku ruchomego odbywa sig:

1 . zgodnie z r ozdzialem 3 Rozporz4d zenia poprzez sprzedal;

2. zgodnie z $ 38 Rozporz1dzenia poprzez nieodplatne przekazanie skladnik6w rzeczowego

maj4tku ruchomego jednostce sektora finans6w publicznych lub paristwowej osobie prawnej,

kt6ra nie jest jednostk4 sektora finans6w publicznych o ile nie dojdzie do skutku

zagospodarowanie skladnik6w w spos6b okreSlony w pkt. 1;

3. zgodnie z $ 39 ust. I Rozporzqdzenia poprzez darowizng - o ile nie dojdzie do skutku

zagospodarowanie w spos6b okreSlony w pkt. I i 2 na rzecz:

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

jednostkami sektora finans6w publicznych;

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

Prawo oSwiatowe lDz.U.22021 r. poz. 1082.1, niebgd4cych jednostkami sektora finans6w
publicznych, oraz fundacji lub organizacji po21.tku publicznego, kt6re prowadz4

dzialalno$6 charytatywn4, opiekuficz4, kulturaln4, lecznicz4, oSwiatow4, naukow4,

badawczo-rozwojow4, wychowawcz4, sportow4 lub turystyczn4 z przeznaczeniem na

realizacjg ich cel6w statutowych.

I. Podmioty zainteresowane kupnem skladnik6w majqtku ruchomego wymienionego w zal4czniku

Nr 1 proszone s4 o skladanie pisemnych oferU zgodnie zzalqcznikiem Nr 2/ do Kuratorium O(wiaty
w Katowicach ul. Powstatic6w 4la 40-024 Katowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia
8 sierpnia 2022 r. w zaklejonej kopercie z napisem ,,Zakup skladnik6w maj4tku".

Oferfy molna skladai:

o w kancelarii Kuratorium O6wiaty w Katowicach prry ul. Powstaric6w 4la, pok. 6.10,

. za poSrednictwem poczty tradycyjnei (liczy sig data wptywu do Kuratorium).

IL Jednostki wymienione w $ 38 ust. l Rozporz4dzenia zainteresowane otrzymaniem skladnik6w
maj4tkuruclromegowymienionychwzalqcznikuNrlwformienieodplatnegoprzekazaniaproszone
s4 o skladanie pisemnych wniosk6w /zgodnie z zal1cznikiem Nr 3/ do Kuratorium OSwiaty
w Katowicach ul. Powstaric6w 4la, 40-024 Katowice w nieprzekraczalnym tenninie do dnia

8 sierpnia 2022 r.w zaklejonej kopercie z napisem ,,Nieodplatneprzekazanie skladnik6w maj4tku".
Wnioskimo2na sklada6 :

o w kancelarii Kuratorium OSwiaty w Katowicachprzy ul. Powstafc6w 4la, pok. 6.10,
. za po(rednictwem poczty tradycyjnei (liczy sig data wptywu do Kuratorium).



III.Jednostki wymienione w $ 39 ust. I pkt. I i 2 Rozporzqdzeniazainteresowane nabyciem skladnik6w

majqtk6w maj4tku ruchomego wymienionychw zalqczniku Nr I w formie darowizny proszone sq

o skladanie pisemnych wniosk6w lzgodnie z zalqcznikiem NR 4l do Kuratorium O5wiaty

w Katowicach ul. Powstaric6w 4la 40-024 Katowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia

8 sierpnia 2022 r. w zaklejonej kopercie z napisem ,,Darowizna skladnik6w maj4tku".

Wnioski moZna sklada6:

o w kancelariiKuratorium Oswiaty w Katowicachprzy ul. Powstaric6w 4la, pok. 6.10,

. zapoSrednictwem poczty tradycyjnei (licry sig data wptywu do Kuratorium).

IV.
Skladniki rzeczowe maj4tku ruchomego mohnaogl4da6 w siedzibie Kuratorium O6wiaty w Katowicaclr

w terminie od dnia 26.07.2022 r. do dnia 05.08.2022 r. po uprzednim telefonicznym uzgodnienie

terminu z Panem Tomaszem Ignaszakiem pod numerem telefonu 32 606 30 45 lub Panem Slawomirern

Chowariskim pod numerem telefonu 32 606 30 70.

Pisemne wnioski lub oferty, kt6re wptyn4 po terminie zostan4 odeslane, a w przypadku braku takiej

mo2liwo6ci pozostan4 w aktach sprawy bez otwarcia.

W przypadku wptywu co najmniej dw6ch ofert dotyczqcych zakupu tego samego skladnika decyduj4c4

przeslank4 bgdzie najwyZszacena zaproponowana dla poszczeg6lnych skladnik6w maj4tku ruchomego.

W przypadku gdy dw6ch oferent6w zaproponuje tg sam4 cengza dany skladnik maj4tku ruchomego

pomigdzy tymi oferentami Kuratorium Oswiaty w Katowicach przeprowadzi aukcjg.

Decyzjg w przedmiocie nieodplatnego przekazania skladnik6w maj4tkowych poszczeg6lnyrn
jednostkom podejmuje Slqski Kurator OSwiaty, kieruj4c sig ich treSci4, w tym przede wszystkim

uzasadnieniem potrzeb wykorzystania sktadnik6w maj4tku oraz kolejnoSci4 zgloszonych wniosk6w.

Kuratorium Oswiaty w Katowicachzastrzega sobie prawo odwolania procesu sprzedairy, nieodplatnego

przekazania, darowizny wszystkich lub kt6regokolwiek z wymienionych skladnik6w maj4tliu

ruchomego bgd4cego przedmiotem ogloszenia. Odwolanie mo2e nast4pi6 w ka2dym momencie bez

podania przyczyny.

Wydanie nabywcy przedmiotu sprzedairy nast4pi na podstawie zawartej migdzy stronami umowy
przekazania,niezwloczniepo zaplaceniu ceny nabycia na konto wskazane w umowie. Zaplata nastgpuje

w momencie, gdy kwota stanowi4ca ceng nabycia, bgdzie w faktycznym posiadaniu Kuratorium
Odwiaty w Katowicach.

Odbi6r skladnika maj4tkowego nast4pi po podpisaniu protokolu zdawczo-odbiorczego i na koszt

podmiotu, kt6remu zostan4 przekazane skladniki maj4tku ruchomego.

Kontakt w kwestiach formalnych - Ewa Madej-Taraszkiewicz tel.32 606 30 33.

ZalqcznikNr I - v',ykaz skladnik6w maj4tku ruchomego

Zalqcznik Nr 2 - wz6r oferty
Zalycznik Nr 3 - wniosek - nieodplatne przekazanie

ZalqcznikNr 4 - wniosek - darowizna
Zalqcznik Nr 5 - klauzula informacyj na

ste


