
       Horyniec-Zdrój dnia 26.09.2019r. 

 

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników rzeczowego majątku ruchomego 

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju 

 

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania 
niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa informuje, iż posiada do sprzedaży zbędne 
składniki rzeczowe majątku ruchomego, które zostały wykazane w załączniku do niniejszego 
Ogłoszenia. 

1. Zainteresowanych zapraszamy do składania pisemnych ofert w terminie do dnia 
16.10.2019r. do godz.1400 w pokoju 176 lub przesłane za pośrednictwem poczty 
(decyduje data wpływu) na adres: Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-
Zdroju,  
37-620 Horyniec-Zdrój, ul. Sanatoryjna 2 
 

2. Szczegółowe informacje na temat składników majątków można uzyskać od pracownika 
Centrum: Agnieszka Papiernicka, tel. 507223059, od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 700 do 1400 lub  e-mail: agnieszka.papiernicka@crr-horyniec.pl 

3. Osoby zainteresowane oględzinami składników majątku będą mogły ich dokonać  
w dniu 09.10.2019r w godzinach 1000 do 1100 po wcześniejszym uzgodnieniu z ww. 
pracownikiem CRR KRUS. 

4. Oferta powinna zawierać: 
a. Dane oferenta: nazwisko, imię, adres lub nazwa, adres i siedziba firmy; telefon 

kontaktowy 
b. Wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą, 
c. Oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego, 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, 
która będzie posiadać następujące oznaczenie: „Sprzedaż zbędnych składników 
majątku ruchomego” oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy: 

1) osobiście w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat I p. nr pok. 176, 
2) przesłać na adres: Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS, 37 – 620 Horyniec-

Zdrój, ul. Sanatoryjna 2, www.crr-horyniec.pl w terminie do dnia: 16.10.2019 r. 
do godz. 14:00. 

 

Wzór oferty do pobrania na stronie internetowej Centrum Rehabilitacji Rolników Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Horyńcu-Zdroju, 37-620 Horyniec-Zdrój ul. 
Sanatoryjna 2, www.crr-horyniec.pl. 

mailto:agnieszka.papiernicka@crr-horyniec.pl
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5. Jeżeli co najmniej dwie osoby złożą jednakową ofertę dotyczącą tego samego składnika 
rzeczowego majątku ruchomego zostanie dodatkowo przeprowadzona aukcja między 
tymi osobami. 

6. Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych składników majątku  
w drodze sprzedaży będzie najwyższa zaproponowana cena. 

7. Sprzedawca wystawi oferentowi za przedmiot sprzedaży dokument zapłaty – fakturę, 
na podstawie której oferent dokona zapłaty na wskazany rachunek bankowy 
przelewem w terminie do 7 dni od daty otrzymania dokumentu. 

8. Warunkiem przejścia składnika rzeczowego majątku ruchomego na nabywcę jest 
uiszczenie całkowitej ceny nabycia. 

9. Po dokonaniu zapłaty oferent zobowiązany jest odebrać zakupione zbędne składniki 
rzeczowego majątku ruchomego w siedzibie sprzedającego najpóźniej w ciągu 3 dni od 
dokonania zapłaty. 
 
 


