
Bielsko-Biała, dnia 15 maja 2020 r. 
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Krajowa Informacja Skarbowa 

OGŁOSZENIE 

o przekazaniu zbędnego lub zużytego majątku ruchomego 

Krajowa Informacja Skarbowa, zgodnie z §8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami 

majątku Skarbu Państwa (Dz. U . Z 2017 r. poz. 729) informuje, że posiada składniki rzeczowe 

majątku ruchomego, które mogą być przedmiotem sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, 

nieodpłatnego przekazania oraz darowizny. 

Stosownie do treści ww. rozporządzenia, składniki ujęte w wykazie mogą być: 

1. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny 

wniosek podmiotów określonych w§ 38 ust. 1 ww. rozporządzenia, 

2. Sprzedane, 

3. Darowane na rzecz jednostek wymienionych w § 39 ust. 1 ww. rozporządzenia. 

Warunkiem nieodpłatnego przekazania lub darowizny wskazanych składników rzeczowych 

majątku ruchomego jest złożenie pisemnego wniosku kierowanego do Dyrek'tora Krajowej 

Informacji Skarbowej zgodnie z§ 38 ust. 3-5 oraz§ 39 ust. 4 powyższego rozporządzenia . 

Warunkiem sprzedaży wskazanych składników rzeczowych majątku ruchomego jest złożenie 

oferty, która powinna zawierać: 

• imię i nazwisko lub nazwę fi rmy oraz adres oferenta, 

• nazwę i ilość wybranego składnika rzeczowego majątku, z podaniem numeru pozycJ1 

z wykazu. 

W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów będzie zainteresowanych tym samym 

składnikiem rzeczowym majątku ruchomego, Krajowa Informacja Skarbowa przeprowadzi aukcję 

między tymi oferentami. 

Składniki niezagospodarowane w żaden z ww. sposobów zostaną zlikwidowane. 

Ceny zostały określone na podstawie wartości początkowej składników majątku 

z uwzględnieniem ich stanu zużycia. 
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Jednostki zainteresowane przejęciem składników majątku proszone są o złożenie w terminie 

7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia na stronie BIP pisemnego wniosku wraz z wymaganymi 

dokumentami na adres: 

Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, kis@mf.gov.pl 

Dodatkowych informacji udziela: 

Jakub Krawczyk tel. 33 4727982 
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- wykaz zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego. 

Lp. Nazwa składnika majątku Nr inwentarzowy Data nabycia 
Opis stanu Cena 

technicznego 
Parametry techniczne 

urządzenia 

niewystarczające do 

I Komputer AIO Lenovo C440 2401-491 / 1962-W 20 13-10-01 
obsługi aplikacji , 

21 ,34 zł 
programów i systemów 

użytkowanych w 
Krajowej Informacji 

Skarbowe i 

2 
Drukarka HP Desk Jet 450 

2401 -491 /552-W 2005-02-04 składnik uszkodzony 14,76 zł 
CBI 

3 Projektor Sanyo 2401-808/3594-T 2000-04-30 słaba jakość obrazu 159,82 zł 

4 
Zestaw bezpieczny podpis 

2401-487/ 14257-W 20 13-02-0 1 skład nik uszkodzony 6, 15 zł 
elektroniczny 


