
 

 

Szczecin, dnia 11.08.2022 r. 
Znak: USSZC-WAD.2215.2.2022     

 

Ogłoszenie 

o sprzedaży zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego 

 

Urząd Statystyczny w Szczecinie działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku 
ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U.2022.998 t.j.) informuje, iż posiada do zagospodarowania w formie sprzedaży 
zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego. 
Szczegółowy wykaz składników stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.  
 

1. Zainteresowani zakupem przedmiotowych składników powinni złożyć ofertę zakupu sporządzoną zgodnie ze 
wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia. Zaoferowana cena zakupu składników rzeczowych 
majątku ruchomego nie może być niższa niż podane ceny jednostkowe brutto. 

2. Ofertę należy złożyć w terminie do 25.08.2022 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Statystycznego 
w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22, pokój nr 5B (kancelaria). Koperta powinna być oznaczona odpowiednim 
napisem: „Oferta zakupu zużytych składników majątku ruchomego”. W przypadku wysłania oferty za 
pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi przesyłkowe liczy się data otrzymania oferty przez Urząd 
(data, godzina i minuta wpływu do siedziby Urzędu). Dopuszczalne jest również złożenie oferty drogą 
mailową na adres: SekretariatUSSZC@stat.gov.pl w formie zeskanowanego formularza ofertowego 
opatrzonego podpisem oferenta jako plik PDF. 
Oferty niekompletne oraz niezgodne z formularzem ofertowym zostaną odrzucone. 

3. Szczegółowe informacje na temat przedmiotowych składników można uzyskać od pracowników Urzędu 
Statystycznego w Szczecinie: 
1) Tomasz Błysz, tel. 91 459-75-56, e-mail: T.Błysz@stat.gov.pl, 
2) Sebastian Trawka , tel. 91 459-77-12, e-mail: S.Trawka@stat.gov.pl. 

4. Osoby zainteresowane obejrzeniem składników majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży, powinny 
skontaktować się z ww. pracownikami Urzędu w terminie do dnia 23.08.2022 r. do godziny 14:30. 

5. Sprzedaż odbędzie się w siedzibie Urzędu Statystycznego w Szczecinie ul. Jana Matejki 22, 70-530 Szczecin 
w dniu 25.08.2022 r. o godzinie 11:00. Oferenci winni zgłosić się do pokoju nr 056 (parter). 

6. Jeżeli co najmniej dwie osoby będą zainteresowane nabyciem tego samego składnika rzeczowego majątku 
ruchomego, a ich oferta będzie z jednakową najwyższą ceną, w celu wyłonienia nabywcy zostanie dodatkowo 
przeprowadzona licytacja między tymi osobami. Postąpienie w licytacji będzie wynosić 5% ceny sprzedaży 
zaokrąglone do pełnych złotych. Składnik zostanie sprzedany nabywcy, który zaoferuje najwyższą cenę. 
W przypadku braku jakiegokolwiek postąpienia w drodze licytacji, Komisja ds. sprzedaży uznaje, że składnik 
zostanie sprzedany tej z osób, której oferta wpłynęła do Urzędu Statystycznego w Szczecinie jako pierwsza 
(liczy się dzień, godzina doręczenia z dokładnością co do minuty). 
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7. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty zaoferowanej kwoty przelewem na rachunek bankowy NBP Oddział 
Okręgowy w Szczecinie nr 13 1010 1599 0030 4322 3100 0000 w terminie do dnia 31.08.2022 r. lub gotówką 
w kasie Urzędu Statystycznego w Szczecinie ul. Jana Matejki 22. Wpłacenie należności przelewem będzie 
uznane za skuteczne, jeżeli w tym dniu do godziny 10:00 środki będą znajdować się na koncie Sprzedającego. 

8. Po zapłacie należności Kupujący odbiera niezwłocznie zakupiony przedmiot na swój koszt i swoim staraniem, 
nie później jednak niż w dniu 01.09.2022 r  

 

 

          Z-ca Dyrektora 
                  Urzędu Statystycznego 

           /-/ Katarzyna Dmitrowicz-Życka 
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