Katowice, dnia 30 października 2020 r.
Ogłoszenie nr 5/2020
o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Wyższego urzędu Górniczego
Działając na podstawie § 6 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), zwanego dalej „rozporządzeniem”, Wyższy Urząd Górniczy
informuje, że posiada zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego przeznaczone
do sprzedaży.
Wykaz składników stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
I. Składanie ofert:
1. Oferty należy składać do dnia 06.11.2020 r. do godz. 12.00 w Kancelarii Wyższego Urzędu
Górniczego, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice, pok. 33, w zamkniętej kopercie

z dopiskiem „Oferta na zakup składnika rzeczowego majątku ruchomego” lub pocztą
tradycyjną na adres: Samodzielny Wydział Informatyzacji, Wyższy Urząd Górniczy,
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice z dopiskiem „Oferta na zakup składnika

rzeczowego majątku ruchomego”;
2. Osoba uprawniona do kontaktów: Pani Małgorzata Wawro, e-mail: ki@wug.gov.pl,
tel. 32 736 18 55;
3. Składniki będące przedmiotem ogłoszenia będzie można oglądać po uprzednim ustaleniu terminu
z osobą, o której mowa w pkt. I.2.;
II. Oferty składane w formie pisemnej, muszą zawierać:
1. Imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę występującego o zakup składnika
rzeczowego majątku ruchomego,
2. Wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy (wraz
z numerem inwentarzowym), oferowaną cenę za składnik majątku ruchomego objętego
przedmiotem sprzedaży oraz warunki jej zapłaty.
3. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu sprzedaży lub że ponosi odpowiedzialność
za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin
4. Uzupełniony i podpisany załącznik nr 2 do ogłoszenia (zgoda na przetwarzanie danych

osobowych) – dotyczy osób fizycznych
III.

Inne informacje

1. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez sprzedającego,
nie dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia wiążącej oferty,

2. W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów będzie zainteresowanych tym samym
składnikiem rzeczowym majątku ruchomego, Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
przeprowadzi aukcję pomiędzy tymi oferentami.
3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w siedzibie Urzędu, niezwłocznie po zapłaceniu przez
nabywcę ceny nabycia.
4. Wszelkie koszty związane z transportem oraz opłaty i podatki ponosi Kupujący,
5. Oferty będą rozpatrywane w dn. 10.11.2020 r.

