
Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego
znajdujących się w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  Nr 7 im.  Adama Mickiewicza w Łomży,  działając  zgodnie z 
Instrukcją gospodarowania składnikami majątku Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w
Łomży  informuje,  że  posiada,  przeznaczone  do  sprzedaży,  niżej  wymienione  zbędne  i  zużyte
składniki majątku ruchomego:

1. Piekarnik  z  termoobiegiem  składający  się  z  trzech  niezależnych  komór.  Każda  komora
wyposażona  jest  w  3  poziomy  szyn  na  blachy  o  wymiarach  57  x  52  cm.
Data zakupu – 29.12.2009 r. Piekarnik jest sprawny i w dobrym stanie technicznym.

2. Zmywarka gastronomiczna FI-30, data zakupu – 23.09.2004 r., sprawna, w dostatecznym stanie
technicznym.

3. Patelnia  elektryczna  o  wymiarach  misy  76  x  62  cm,  data  zakupu  –  23.12.1998  r.,  wymaga
wymiany grzałki.

4. Zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej z młynkiem do rozdrabniania resztek pokarmowych.

5. Palnik gazowy pojedynczy o wymiarach 47 x 47 cm, wys. 33 cm – data zakupu – 14.12.1999 r. (zły
stan techniczny, ślady rdzy).

6. Palnik gazowy pojedynczy o wymiarach 60 x 60 cm, wys. 37 cm – data zakupu 16.12.2014 r.

7. Palnik gazowy podwójny o wymiarach 94 x 47 cm, wys. 33 cm – data zakupu – 14.12.1999 r. (zły 
stan techniczny, ślady rdzy).

8. Butle gazowe 11 kg – data zakupu – 13.12.1999 r.

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapoznania się ze stanem majątku ruchomego jest
kierownik gospodarczy tel. 86 2185043 w. 25.
Oferty prosimy składać w terminie do 31.07.2018 r. do godz. 14:00 osobiście w sekretariacie szkoły
(w godz.  8:00 – 15:00)  lub listownie  na adres:  Szkoła Podstawowa Nr 7  im.  Adama Mickiewicza
w Łomży, ul. Mickiewicza 6, 18-400 Łomża. Oferta powinna zawierać nazwę składnika majątku oraz
proponowaną cenę brutto. Wygrywa ta oferta, która będzie zawierała najwyższą cenę brutto. 
W przypadku, gdy złożone zostaną dwie lub więcej ofert z tą samą ceną zakupu brutto na ten sam
składnik majątku ruchomego o sprzedaży decydować będzie kolejność wpływu.


