
OGŁOSZENIE O ZBYCIU SKŁADNIKÓW
MAJĄTKOWYCH

Prezydent Miasta Mysłowice, działając na podstawie zarządzenia nr 672/21 z dnia 27
grudnia  2021r,  sprzedaje  zużyty  sprzęt  komputerowy  i  akcesoria  majątku  Urzędu  Miasta
Mysłowice.

Sprzedawany sprzęt i akcesoria komputerowe zostały ocenione jako: 
• trwale wyeksploatowany w stopniu uniemożliwiającym jego dalsze użytkowanie,
• nienadający się do naprawy, 
• przestarzały, niedostosowany do obecnych realiów technologicznych,
• zdekompletowany, o zerowej wartości użytkowej, 
• niemożliwy lub nienadający się do dalszego wykorzystania, 
• z  powodu  braku  części  oraz  podzespołów  zamiennych,  braku  możliwości  lub

wysokich kosztów naprawy, dalsze działania w tym zakresie byłoby niemożliwe lub
ekonomicznie nieuzasadnione, 

• zestaw komputerowy może zawierać jednostkę centralną oraz monitor, 
• mosty radiowe mogą być zdekompletowane i nie posiadać elementów typu:  

PoE, zasilacz,
• jednostka centralna może być zdekompletowana i nie posiadać elementów typu: płyta

główna, chłodzenie, procesor, pamięć RAM, zasilacz, napęd optyczny, 
• urządzenia nie posiadają nośników danych.

Wartość  szacunkowa  została  oszacowana  na  kwotę  11  193,77  zł  brutto.  Z  oceną
techniczną  ww.  sprzętu  i  akcesoriów  komputerowych  majątku  Urzędu  Miasta  Mysłowice
można  zapoznać  się  w  Wydziale  Informatyki  Urzędu  Miasta  w  Mysłowicach  przy  ulicy
Powstańców 1, pok. 06 w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek w godz. 7.30 – 17.00,
od wtorku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30, w piątek w godz. 7.30 – 14.00. W tym celu
konieczne jest telefoniczne uzgodnienie terminu z pracownikami ww. Wydziału pod nr tel.
(32) 31-71-166/165.

Mając na uwadze powyższe, informuje się, iż minimalna cena sprzedaży, to cena, nie
mniejsza niż wartość wywoławcza, tj. kwota 11 193,77 zł. Sprzęt komputerowy i akcesoria
zostaną zbyte nabywcy, który zaoferuje najwyższą kwotę. W przypadku zaoferowania przez
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potencjalnych nabywców ceny niższej niż wartość wywoławcza, tj. kwoty 11 193,77 zł, oferta
sprzedaży nie dojdzie do skutku. W przypadku uzyskania identycznych najkorzystniejszych
ofert, kontrahenci zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych.

Nabywca  sprzętu  zobowiązuje  do  jego  niezwłocznego  odebrania,  po  odnotowaniu
przez  Urząd  Miasta  stosownej  wpłaty  dotyczącej  nabycia  wymienionego  sprzętu
komputerowego i akcesoriów, z miejsca wskazanego przez zbywcę,  w terminie do 14 dni
kalendarzowych, w godzinach pracy Urzędu.

W  przypadku  nieodebrania  sprzętu,  organ  egzekucyjny  doręcza  nabywcy  sprzętu
wezwanie  do odbioru w wyznaczonym terminie,  nie  dłuższym niż dwa tygodnie od dnia
doręczenia wezwania i poucza o skutkach niezastosowania się do tego wezwania. W takim
przypadku nabywca sprzętu ponosi koszty przechowywania nabytego sprzętu komputerowego
i akcesoriów od dnia sprzedaży do dnia odbioru oraz koszty wezwania. Sprzęt komputerowy i
akcesoria mogą być wydane po zapłaceniu kosztów, o których mowa powyżej.

UWAGA!
Prezydent Miasta Mysłowice zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania niniejszego 
postępowania bez podania przyczyn oraz informuje, iż nie odpowiada za wady ukryte i stan
techniczny sprzedawanego sprzętu komputerowego i akcesoriów, jak również nie pokrywa
żadnych kosztów poniesionych przez uczestników  transakcji kupna - sprzedaży. Nabywca
nie może domagać się unieważnienia postępowania i nabycia sprzętu ani też obniżenia ceny
jej nabycia z powodu jej wad, mylnego oszacowania lub innej  przyczyny. Wyłączone jest
stosowanie przepisów o rękojmi.

W przypadku pytań, proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Informatyki Urzędu
Miasta w Mysłowicach pod numerem tel. (32) 31-71-166/165.

Warunki i termin składania ofert:
Oferty należy składać w formie elektronicznej:
a) Na adres e-mail: m.dworog@um.myslowice.pl
b) Tytułem: „Oferta na zakup zużytych składników komputerowych i akcesoriów”,
c)  Zawierające  wypełniony  załącznik  nr  2  wraz  ze  zgodą  na  przetwarzanie  danych
osobowych,  oraz  podpisane  oświadczenia  nie  podlegania  wykluczeniu  z  postępowania  na
podstawie  art.  7  ust.  1  ustawy  z  dnia  13  kwietnia  2022  r.  znajdujący  się   w  pliku
„Ogłoszenie_o_sprzedaży_sprzętu_komputerowego”,
w terminie zawartym w ogłoszeniu o sprzedaży.

PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE      

(-) Dariusz WÓJTOWICZ

Urząd Miasta Mysłowice / ul. Powstańców 1 / 41-400 Mysłowice / tel. 32 31 71 100 / myslowice.pl


