
 

 

 

 

 

 

 

 Białystok, dnia 2021-03-09 

DO.233.5.2021 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY 

ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO 

 

   Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż posiada zbędne składniki majątku 

ruchomego, które zostały przeznaczone do sprzedaży.  

Wykaz składników został zawarty w Załączniku Nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

 

Opis przedmiotu sprzedaży 

1. Zbędne składniki majątku ruchomego zostaną sprzedane Wnioskodawcom (Oferentom), którzy: 

1) Złożą ofertę zakupu w formie pisemnej w terminie do dnia 16 marca 2021 r. do godz.1200. 

2) Zaproponują najwyższą cenę (cena nie może być niższa niż podana w Załączniku Nr 1);  

2. W przypadku, gdy co najmniej dwóch Oferentów zaproponuje tę samą cenę za dany składnik,  

o wyborze zdecyduje kolejność złożenia oferty. 

 

Informacja dot. sposobu porozumiewania się Sprzedającego z Wnioskodawcami 

1. Ogłoszenie wraz z załącznikami będzie dostępne na:  

1) Stronie internetowej Sprzedającego bialystok.praca.gov.pl,  

2) Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sprzedającego pup.bialystok.sisco.info.    

2. Osobą uprawnioną przez Sprzedającego do porozumiewania się z Wnioskodawcami w dniach  

od poniedziałku do piątku w godzinach  od 800 do 1400  jest pracownik Działu Organizacji i Kadr, 

Małgorzata Miklaszewska – tel. 85-747-3834. 

3. Składniki majątku ruchomego przeznaczone do sprzedaży można oglądać w dni powszednie w 

godzinach: 9:00 – 14:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku przy ul. Pogodnej 63/1, 

po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. 

 

Opis sposobu przygotowywania wniosku dot. zakupu 

1. Wniosek - Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia.  

2. Każdy Wnioskodawca - Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Formularz powinien zawierać: 

1) w przypadku osób fizycznych - imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania, adres e-mail, 

numer telefonu oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w ofercie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.);   

2) w przypadku pozostałych osób i jednostek -  nazwę, adres i siedzibę.  

4. „Wniosek – Ofertę” należy złożyć w zamkniętej  kopercie i opisać ją następująco: 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku,  

15-365 Białystok, ul. Pogodna 63/1 

„Oferta w postępowaniu na: Sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego. 

Numer postępowania DO.233.5.2021”. 

Nie otwierać przed dniem 16 marca 2021 r. do godz. 1230” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pup.bialystok./
http://www.pup.bialystok.sisco.info/


 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: bibi@praca.gov.pl. 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: bibi@praca.gov.pl oraz pod numerem tel. 85 747 38 24. Więcej informacji na 

temat zasad przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronach www.bialystok.praca.gov.pl lub w BIP http://pup.bialystok.sisco.info 

 

 

 

 

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać na piśmie pocztą lub osobiście. 

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Sprzedającego:  

Białystok, ul. Pogodna 63/1,  

Punkt podawczy, parter,  

do dnia 16 marca 2021 r. do godz.1200.   

UWAGA: W związku z obostrzeniami związanymi z COVID-19 ofertę należy pozostawić u 

pracownika Urzędu na parterze, informując iż jest to oferta związana z zakupem składników 

majątku. Pracownik dyżurujący potwierdzi datę i godzinę wpływu oferty. 

3. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. 

4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 marca 2021 r. o godz. 1230 w siedzibie Sprzedającego, pok. 111. 

 

Miejsce oraz termin dokonania sprzedaży 

Za wybrany składnik majątku ruchomego Wnioskodawca – Oferent, którego oferta została 

wybrana zobowiązany jest do uiszczenia opłaty na wskazany numer rachunku bankowego, który 

zostanie podany do wiadomości po rozpatrzeniu złożonych wniosków. 

Po wpływie należnej kwoty na rachunek bankowy Sprzedającego, Kupujący zostanie 

poinformowany o miejscu i terminie odbioru zakupionego składnika majątku ruchomego. 

 

Załączniki 

1. Załącznik Nr 1 – Wykaz składników majątku przeznaczonych do sprzedaży; 

2. Załącznik Nr 2 – Formularz (wniosek dot. chęci zakupu); 
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