
Informacja o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego. 

 

Dyrektor Zespół Szkolno - Przedszkolnego w Reszlu informuje o zużytych i zbędnych 

składnikach majątku ruchomego zakwalifikowanych do sprzedaży wg n/w wykazu: 

 

Wykaz okien z demontażu. 

l.p nazwa składnika majątkowego, 

okno 

wymiary 

cm 

ilość 

zdemontowanych 

szt. 

1. okno z PCV 1 podział uchylny 2 rozwieralne  236x214 90 

2. okno z PCV p.poż. nie uchylne nie rozwieralne 236x214 1 

3. okno z PCV 1 podział uchylny 2 rozwieralne 240x212 4 

4. okno z PCV 1 podział uchylny 2 rozwieralne 236x157 5 

5. okno z PCV 1 podział uchylny 1 rozwieralny 236x85 1 

6. okno z PCV 1 podział uchylny 1 rozwieralny  237x67 9 

7. okno z PCV przyziemie, nie otwierane, nie 

uchylne 

200x90 1 

8. okno z PCV, nie otwierane, nie uchylne 90x215 1 

9. okno z PCV, nie otwierane, nie uchylne 207x70 6 

10 okno z PCV małe nie otwierane, nie uchylne 190x90 1 

 

Wykaz drzwi zewnętrznych z demontażu. 

 

l.p nazwa składnika majątkowego, drzwi 

zewnętrzne z ościeżnicą 

prawe/lewe*jedno/dwuskrzydłowe* oszklenie do 

połowy* 

wymiary 

cm 

ilość 

zdemontowanych 

szt. 

1. Drzwi zewnętrzne metalowe z wypełnieniem 2 

skrzydłowe prawe/ lewe* z ościeżnicą metalową  

197x120 1  

2. Drzwi zewnętrzne metalowe z wypełnieniem 2 

skrzydłowe prawe/ lewe* z ościeżnicą metalową 

203x130 1 

3. Drzwi zewnętrzne metalowe z wypełnieniem 2 

skrzydłowe prawe/ lewe* z ościeżnicą metalową 

225x131 1 

4. Drzwi zewnętrzne metalowe z wypełnieniem 1 

skrzydłowe prawe/ lewe* z ościeżnicą metalową 

96x198  1 

5. Drzwi zewnętrzne metalowe z wypełnieniem 1 

skrzydłowe prawe/ lewe* do połowy przeszklone 

z ościeżnicą metalową 

94x210 1 

6. Drzwi zewnętrzne metalowe z wypełnieniem 1 

skrzydłowe prawe/ lewe* do połowy przeszklone 

z ościeżnicą metalową 

90x194 1 

7. Drzwi zewnętrzne metalowe z wypełnieniem 1 

skrzydłowe prawe/ lewe* do połowy przeszklone 

z ościeżnicą metalową 

93x191 1 



8. Drzwi zewnętrzne metalowe z wypełnieniem 2 

skrzydłowe prawe i lewe* w całości przeszklone 

z bocznymi witrynami 

z ościeżnicą metalową 

Wymiar 

drzwi 

190x203 

Wymiar 

drzwi z 

witryna-

mi 

277x307 

1 

 

Średni kurs EURO do PLN w NBP w dniu 04.03.2021 r. tj. w dniu zakwalifikowania 

składników majątku ruchomego jako zbędnego do sprzedaży wynosi: 4,5393 zł. Zgodnie  

z pkt. 55 Rozdziału III Zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego, cena 

jednostkowa za każdy składnik majątku ruchomego podany w wykazie okna z PCV  

z demontażu: l.p. 1-10 niniejszego protokołu oraz drzwi zewnętrzne z demontażu  

z ościeżnicami metalowymi l.p. 1-8 niniejszego protokołu w przeliczeniu na średni kurs euro 

do PLN w NBP w dniu 04.03.2021 r. wynoszący 4,5393 zł nie przekracza kwoty 200 EURO. 

W celu zakupu okien lub drzwi należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego w Reszlu przy ul. Konopnickiej 2 wypełniony Formularz zakupu załącznik  

Nr 1. Okna i drzwi do sprzedaży można oglądać w obecności uprawnionej osoby  

od poniedziałku do piątku w godz. od 8
00

 do 13
00 

. Sprzedający dopuszcza możliwość zakupu 

asortymentowego wyszczególnionego w danej pozycji wykazu na ilości podane przez 

sprzedającego w Formularzu zakupu załącznik Nr 1. Jeżeli co najmniej dwie osoby będą 

zainteresowane nabyciem tej samej ilości asortymentowej wyszczególnionej w danej pozycji 

wykazu, sprzedający powiadomi kupujących o przeprowadzeniu aukcji między tymi osobami.  

W przypadku przeprowadzenia aukcji kupujący zawrze umowę sprzedaży z osobą która 

wygra aukcję. 

 

 

Dnia 12.03.2021 r.     Podpis: ……………… 

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

 

Formularz zakupu 

 

Dane dotyczące kupującego do wystawienia dokumentu sprzedaży przez sprzedającego: 

 

Nazwa:....................................................................................................................................... 

 

Adres:......................................................................................................................................... 

 

NIP/Pesel: ………………………… 

 

l.p wyszczególniony asortyment dostępne ilości 

pakietów okien do 

sprzedaży u 

sprzedającego szt. 

pakiety ilości 

okien do  

zakupu 

/wypełnia 

kupujący/ 
szt. 

1. okno z PCV 1 podział uchylny 2 rozwieralne 

wym. 236x214 

1 okno  

2 okna  

5 okien  

10 okien  

inna ilość okien  

2. okno z PCV p.poż. nie uchylne nie rozwieralne 

wym. 236x214 

1 okno   

3. okno z PCV 1 podział uchylny 2 rozwieralne 

wym. 240x212 

1 okno  

2 okna  

3 okna  

inna ilość okien  

4. okno z PCV 1 podział uchylny 2 rozwieralne 

wym. 236x157 

1 okno  

2 okna  

3 okna  

inna ilość okien  

5. okno z PCV 1 podział uchylny 1 rozwieralny 

wym. 236x85 

1 okno  

6. okno z PCV 1 podział uchylny 1 rozwieralny  

wym. 237x67 

1 okno  

3 okna 

5 okien 

inna ilość okien  

7. okno z PCV przyziemie, nie otwierane, nie 

uchylne wym. 200x90 

1 okno  

8. okno z PCV, nie otwierane, nie uchylne wym. 

90x215 

1 okno  

9. okno z PCV, nie otwierane, nie uchylne wym. 

207x70 

1 okno  

2 okna 

3 okna 

inna ilość okien  

10 okno z PCV małe nie otwierane, nie uchylne 

wym. 190x90 

1 okno  



Kupujący zobowiązuje się do zapłaty za odebrane okna w terminie do 14 dni od daty odbioru 

okien. 

 

Wykaz drzwi zewnętrznych z demontażu. 

 

l.p wyszczególniony asortyment dostępne ilości 

pakietów drzwi 

do sprzedaży u 

sprzedającego szt. 

pakiety ilości 

drzwi do  

zakupu 

/wypełnia 

kupujący/ szt. 

1. Drzwi zewnętrzne metalowe z wypełnieniem 2 

skrzydłowe prawe/ lewe* z ościeżnicą metalową 
wym.  197x120 

1 drzwi  

2. Drzwi zewnętrzne metalowe z wypełnieniem 2 

skrzydłowe prawe/ lewe* z ościeżnicą metalową 

wym. 203x130 

1 drzwi  

3. Drzwi zewnętrzne metalowe z wypełnieniem 2 

skrzydłowe prawe/ lewe* z ościeżnicą metalową 

wym. 225x131 

1 drzwi  

4. Drzwi zewnętrzne metalowe z wypełnieniem 1 

skrzydłowe prawe/ lewe* z ościeżnicą metalową 
wym. 96x198 

1 drzwi  

5. Drzwi zewnętrzne metalowe z wypełnieniem 1 

skrzydłowe prawe/ lewe* do połowy przeszklone 

z ościeżnicą metalową wym. 94x210 

1 drzwi  

6. Drzwi zewnętrzne metalowe z wypełnieniem 1 

skrzydłowe prawe/ lewe* do połowy przeszklone 

z ościeżnicą metalową wym. 90x194 

1 drzwi  

7. Drzwi zewnętrzne metalowe z wypełnieniem 1 

skrzydłowe prawe/ lewe* do połowy przeszklone 

z ościeżnicą metalową wym. 93x191 

1 drzwi  

8. Drzwi zewnętrzne metalowe z wypełnieniem 2 

skrzydłowe prawe i lewe* w całości przeszklone 

wym.  z bocznymi witrynami 

z ościeżnicą metalową wymiar drzwi 

190x203 

wymiar drzwi z witryna-mi 277x307 

1 drzwi  

 

Kupujący zobowiązuje się do zapłaty za odebrane drzwi w terminie do 14 dni od daty odbioru 

drzwi. 

 

 

Data i podpis osoby zainteresowanej zakupem …………………………. 

 

 

 


