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Zalapznik nr 3
do Instrukcji w sprawie gospodarki majatkiem trwatym,

i zasadach odpowiedziainosci za powierzone mienie.
w Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku

Muzeum Pomorza Srodkowego w Slupsku

(nazwa jednostki organizacyjnej (uzytkownika)
Stupsk, dnia 20,08.2020r.

miejscowosc i data

Informacja o zbednych i zuzytych skladnikach majatku ruchomego

Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku

Dziatajap na podstawie Jnstrukcji w sprawie gospodarki majatkiem trwatym i zasadach odpowiedziainosci
za powierzone mienie" Muzeum Pomorza Srodkowego w Slupsku informuje o zb^dnym sktedniku majajtku
ruchomego z przeznaczeniem do sprzedazy, nioodptatncgo przekazania bez obowiazku zwrotu lub darowizny*.

Zainteresowanych prosimy o sktedanie wnioskow wg zalaczonego do informacji wykazu oraz ofert
kierowanych do Dyrektora Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku, ul. Dominikahska 5-9 (osobiscie, za
posrednictwem poczty, droga. elektroniczna^ - muzeum@muzeum.slupsk.pl, faxem 59842-65-18) do dnia
27.08.2020r. do godz. 15:00.

Muzoum Pomorza Srodkowego w Slupsku informuje, ze przy rozpatrywaniu ztozonych wnioskow
w pierwszej kolejnosci uwzglQdni potrzoby innych jednostek, jezeli wnioskodawca wykaze, iz przokazano
sktadniki majqtku wykorzystywano b^da^do realizacji zdah publicznych.

W przypadku otrzymania wi^kszej ilosci wnioskow o nieodptatne przekazanio i darowiznQ o przyznaniu
decydowac btgdzio kolojnosc wptywu wnioskow (data, godzina).
Osoby prawne lub fizyczne zainteresowane nabyciem sktednika majqtku ruchomego wymienionego
w zataczonym wykazie, mog^sktadac pisemne oferty zawierajace:
- dane oferenta - w przypadku osob fizycznych nazwisko i imî , doktedny adres zamieszkania, natomiast
w przypadku pozostatych osob i jednostek - nazw§, adres i siedzib§.
- cen? za sktadnik majatku ruchomego.

W przypadku zainteresowania zakupem sktadnika rzeczowego majatku ruchomego w terminie 2 dni od
daty uptywu terminu sktadania wnioskow, MPS w Stupsku poinformuj'e zainteresowanych o wynikach sprzedazy
i koniecznosci dokonania wptaty za zakupione sktadniki na rachunek bankowy MPS w Stupsku.

Wyszczegolnione w wykazie sktadniki majatku ruchomego mozna oglajjac w siedzibie Muzeum Pomorza
Srodkowego w Slupsku przy ulicy Domtnikahskiej 5-9 w godzinach 10.00 - 13.00 w terminie od 20.08.2020r. do
27.08.2020r.
Wszelkich informacji udziela Kierownik DKiA - Ewelina Duszewska tel. 59/ 842 40 81 wew. 320 oraz Specjalista
ds. Ad mi nistracyj no-Tech nicznych - Katarzyna Glowacka tel. 59/ 842 40 81 wew. 316.

- niepotrzebne skreslic
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Muzeum Pomtrza Srodkowego
wSLUPSKU

~ Muzeum Rejestrowane —
76-200 StUPSK, ul. Oominikartska 5-9
tel. (59) M24Mt«2; telefax (58) 842-65-15
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Zataczniknr4
do Instrukcji w sprawie gospodarki majajkiem trwatym,

i zasadach odpowiedzialnosci za powierzone mienie.
w Muzeum Pornorza Srodkowego w Stupsku

WYKAZ ZBEDNYCH I ZUZYTYCH SKLADNIKOW MAJ^TKU RUCHOMEGO
Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku

Lp.

1

1

2

3

Nazwa sktednika
majajku ruchomego

2

Krata stalowa o wymiarach:
I66cmx195cm-2szt.

Krata stalowa o wymiarach:
123 cm x 140 cm- 10 szt.

Krata stalowa o wymiarach:
86 cm x 86 cm - 1 szt.

Razem:

Mr
inwentarzowy

3

Rok
nabycia

4

tiosc

5

2 szt.

10 szt.

1 szt.

1 kpi.

(13 szt.)

Wartosc
jednostkowa

(rynkowa)
z

uwzgl̂ dnieniem
stanu

i stopnia zuzycia
6

40,00 zt
brutto/szt.

30,00 zt
brutto/szt.

20,00 zi

brutto/szt.

400,00 zt
bmtto/kpl.

Uwagi na temat
stanu

technicznego

7

Zdemontowane

z budynku

admin istracyjnego

Zdemontowane

z budynku

administracyjnego

Zdemontowane

z budynku

administracyjnego

Propozycja
zagospoda-

rowania

8

sprzedaz

sprzedaz

sprzedaz

Miejsce
uzytkowania

9

MRS Slupsk

MPSStupsk

MPS Stupsk

DYREKTOR
Muzeum Pomorza Srpdkowego

mgr McbWtffia Maxur
STARSZY KUSTOSZ



Zataczniknr5
do Instrukcji w sprawie gospodarki maja.tkiem trwatym,

i zasadach odpowtedzialnosci za powierzone mienie.
w Muzeum Pomorza Srodkowegow Siupsku

(wnioskodawca) {rniejscowosc, data)

Do Dyrektora

WNIOSEK

o nieodptetne przekazanio innoj jednostce / o zakup / darowiznp* skladnikow rzeczowych majatku
ruchomego

I. Imie. inazwisko/nazwa podmiotu *

II. Doktadny adres:
kod pocztowy rniejscowosc
ul gmina powiat
wojewodztwo tel faks
mail... .. NIP..

III. Informacja o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostk? **:

IV. Wykaz mienia ruchomego, o ktore wyste,puje podmiot:

V. Uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania mienia ruchomego **:

VI. Wnioskodawca oswiadcza ze:
przekazane skladniki majatku ruchomego zostana.odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym na koszt
Wnioskodawcy **.
VII. Oswiadczam, ze za w/w skladniki rzeczowe majatku ruchomego w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania pozytywnej informacji
o sprzedazy, uiszcz§ na rachunek bankowy Muzeum Pomorza Srodkowego w Skipsku przed odbiorem towaru.***
VIII. Oswiadczam,, ze zapoznatem/lam si^ ze stanem technicznym w/w sktadnikow rzeczowych majajku ruchomego oraz zobowiazuje si§
do ich odbioru w terminie i miejscu wskazanych w protokole zdawczo - odbiorczym ***

(piecz^c i podpis czylelny wnioskodawcy)

Zataczniki" : odpis/kserokopia 'slatutu jednostki wyst?puja.cej o nieodptetne przekazanie/ darowizn? sktadnikow majatku ruchomego potwierdzona za
zgodnosczoryginatem przez wnioskodawcy

* niepotrzebne skreslic
" doryczy nieodptetnego przekazania/darowizny
"*dotyczy zakupu


