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Katowice, dnia 04.11.2020 r
Katowickie Cmentarze Komunalne

Informacja o zbędnym i zużytym składniku
majątku ruchomego

Działając na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym oraz zarządzenia nr 99/2019 Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie określenia sposobu i trybu gospodarowania
składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym
Miasta Katowice – Katowickie Cmentarze Komunalne informują, iż odsprzedadzą
lub przekażą nieodpłatnie innej jednostce organizacyjnej miasta Katowice sprzęt
wymieniony w załączniku nr 1 z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.
Odbiór w/w składnika majątku ruchomego następuje na koszt podmiotu, który
zakupił lub któremu darowano ten składnik majątku. Szczegółowy opis sprzętu
zawarty został w załączniku nr 1.
Przejęcie nieodpłatne składnika może nastąpić na podstawie wniosku, złożonego
w siedzibie Katowickich Cmentarzy Komunalnych w Katowicach przy
ul. Murckowskiej 9 w sekretariacie w terminie do dnia 23.11.2020r. godz. 11.00,
w zamkniętej kopercie opisanej „Likwidacja 2019” – druk wniosku w załączeniu.
Odsprzedaż majątku może nastąpić po zakończeniu realizacji wniosków, o których
mowa wyżej, na podstawie złożonych w zamkniętych kopertach ofert cenowych na
wybrany sprzęt.
Realizacja sprzedaży nastąpi na rzecz oferenta, którego cena za dany sprzęt będzie
najwyższa, w ofercie złożonej w terminie do 26.11.2020 r. godz. 11.00. Osoby
zainteresowane kupnem wymienionego sprzętu (zał. nr 1) winny złożyć swoją
ofertę cenową w zaklejonej kopercie, z podaniem nazwy sprzętu, którego oferta
dotyczy. Na kopercie należy dopisać „Oferta Zakupu”
Wnioski i oferty prosimy dostarczyć w/w terminach na adres:
Katowickie Cmentarze Komunalne ul. Murckowska 9 40-266 Katowice.
Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin sprzętu w dni robocze w godz.
08.00 - 14.00 pod w/w adresem.
Kontakt Tel. 32/251-70-55 – Ryszard Łysowski, Robert Mikołajczak

Katowickie Cmentarze Komunalne zastrzegają sobie prawo do unieważnienia
postępowania bez podania przyczyn.
Dyrektor
mgr inż. Mirosław Herman

