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SĄDU REJONOWEGO W RADZYNIU POODLASKIM

Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie
szczeglłowego sposobu gospodarowania niektóry,mi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.IJ. z
201'7 r., poz. 729), zwanego da|ej ,,rozporządzeniem", Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
informuje o zbędnych i zużsĄych składnikach rzeczowych majątku ruchomego przeznaczonych do
sprzedaĘ, n ieodpłatne go pr zekazania lub darowizny.

Wykaz składników majątku ruchomego sądu zawiera załącznik nr 1 do ogloszenia.

1. Nieodpłatne przekazanie lub darowizna składników majątku ruchomego może nastąpió na
pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. l i ż oraz § 39 w/w rozporządzenia.
Wniosek powinien za,wierać dane oraz dokumenĘ wymienione w § 38 ust.4 oraz § 39 ust,4
rozporządzenia.

ż. W przypadku brdku "możliwości zagospodarowania składników w sposób określony w pkt l
zostaną one zbfie w formie sprzedaĘ, Jednostki organizacyjne lub osoby ftzyczne
zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego mogą składać
pi semne ofeĘ zaw ier ające :

a) dane oferenta - w przłpadku osób fizycznych: imię i nazwisko, dokładny adres

zamieszkania, numer telefonu, natomiast w przypadku pozostĄch,podmiotów: naz§lę,
adres siedziby;

b) wskazanie składnika(ów) majątku ruchomego objętych oferlą (numer inwentarzowy,
o znaczęnię składn i ka) ;

c) oferowanę aeny za poszczególne składniki majątku.
d) oświadczenie oferenta, że zapoznŃ się ze stanem składników majątku lub, że rezygnuje z

oględzin i akceptuje ich stan.

Zasady i tryb składania wniosków i ofert

l. Przy rozpatrywaniu wniosków i ofert w pier"wszej kolejności uwzględniane będą potrzeby
jednostek uprawnionych napodstawie § 38 i § 39 rozporządzenia.

2. Wnioski i ofeĄ zostanąrozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wpływu.
3. Wnioski i ofeĘ naleĘ kierowaó do Dyrektora Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim

i składać w Biurze Obsługi Interesanta lub w pokoju nr 136 albo przesłać za pośrednictwem
pocńy (decyduje data wpływu) w terminie do dnia 12 listopada 2018 r. na adres:

Sąd Rejonowy
Oddział Adm in istracyjny
21-300 Radzyń Podlaski
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5

4. Składniki majątku ruchomego można obejrzeć w dniu 8 listopada 2018 r, o godz. 9.00 w
budynku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim ul, Stefana Kardyrała. Wyszyńskiego 5

(ó,ńy magazyn).



6.

5. Osobami upowaznionymi do kontaktów w sprawie wniosków i ofert oraz zapoznania się ze
stanem przedmiotów jest:

W przypadku, gdy przynajmniej dwie jednostki wymienione w § 38 lub § 39 rozporządzenia
będą zainteresowane Ęm samym przedmiotem, decydowaó będzie data i kolejność wpływu
wniosku do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim o raz analiza potrzeb wnioskującego
podmiotu.

Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych i zużyĘch składników majątku

ruchomego w drodze sprzedaĘ będzie najwyższa aena zaproponowana w ofercie dla

poszczególnych składników maj ątku.
W sytuacji, gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tą samą aęnę za dany składnik
majątku ruchomego, to pomiędzy fymi oferentami sąd przeprowadzi dodatkową aukcję. Z
oferentem, który zaproponuje najv,llższą cenę w trakcie trwania aukcji, zostanie za,warta umowa

sprzedaĘ.
Jednostki i osoby, których oferĘ zostaną uwzględnione, zobowiązane będą do niezwłocznego
odbioru zakupioriych przedmiotów. Odbiór będzie możliwy wyłącznie w dni robocze, w
godzinach urzędowania sądu.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Radzyniu
Podlaskim: www.radzyn.sr. gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądrł

Załącznik:
1. Wykaz zbędnychlnlżyrych składników majątku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim

prueznaczonych do nięodpłatnego przekazania, darowizny lub sprzedazy

Radzyń Podlaski, dnia 5 listopada 2018 r.
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