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Szczecin, dnia 22.11.2022 r. 

Wykaz zbędnych składników majątku ruchomego ZUT w Szczecinie 

Lp. Nazwa Ilość Charakterystyka Cena 

brutto 

Zdjęcie 

1 Stół 

drewniany  

1 Stolik z rzeźbionymi 

nogami o wymiarach 

80x80cm wys.80cm . 

koloru brązowego 

800,00 zł 
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Lp. Nazwa Ilość Charakterystyka Cena 

brutto 

Zdjęcie 

2 Stół 

konferencyjny. 

1 Stół konferencyjny 

idealny na spotkania 

z rzeźbionymi nogami 

w kolorze brązu 

w kształcie litery U. 

Wymiary 11,85x2m 

i 4m. Wysokość 80cm . 

Lity dąb. 

6000,00 zł 
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Lp. Nazwa Ilość Charakterystyka Cena 

brutto 

Zdjęcie 

3 Krzesła  95 szt. Krzesła drewniane 

rzeźbione, 

tapicerowane, 

po renowacji stan 

bardzo dobry/ dobry  

200,00 

zł/szt. 
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Lp. Nazwa Ilość Charakterystyka Cena 

brutto 

Zdjęcie 

4 Kinkiet 

podwójny 

2 szt. Kinkiet dwupunktowy 

antyczny z mosiądzu. 

Stan bardzo dobry 

100,00 

zł/szt. 

 

5 Kinkiet 

pojedynczy 

20 szt. Kinkiet jednopunktowy 

antyczny z mosiądzu. 

Stan bardzo dobry 

80,00 

zł/szt. 
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Lp. Nazwa Ilość Charakterystyka Cena 

brutto 

Zdjęcie 

6 Żyrandol  6 szt. Żyrandol antyczny 

drewno z mosiądzem, 

ramion górnych 5, 

ramion dolnych 10 

Stam bardzo bobry 

400,00 zł 
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Lp. Nazwa Ilość Charakterystyka Cena 

brutto 

Zdjęcie 

7 Drzwi dwu 

skrzydłowe 

 Drzwi drewniane 

(lity dąb) dwu 

skrzydłowe 

z demontażu. 

Wymiary: szerokość 

2x80cm, wysokość 

:208cm + ościeżnice.  

2800,00 zł 
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Lp. Nazwa Ilość Charakterystyka Cena 

brutto 

Zdjęcie 

8 Drzwi 

drewniane 

jedno 

skrzydłowe 

 Drzwi drewniane (lity 

dąb) jedno skrzydłowe 

z demontażu. 

Wymiary : szerokość: 

80cm, 

Wysokość: 208cm + 

ościeżnice 

1800,00 zł 
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Lp. Nazwa Ilość Charakterystyka Cena 

brutto 

Zdjęcie 

9 Komplet mebli 

gabinetowych  

 Zestaw mebli 

gabinetowych w stylu 

międzywojennym do 

renowacji.  

-biurko: wys.: 78,5 cm, 

szer.: 166 cm, szer. 

blatu: 160 cm gł.: 84,5 

cm 

-biblioteka: wys.: 182,5 

cm, szer.: 216 cm, gł.: 

50 cm. 

Meble do 

samodzielnego 

złożenia.  

3000,00 

zł/kpl.  
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Lp. Nazwa Ilość Charakterystyka Cena 

brutto 

Zdjęcie 
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Lp. Nazwa Ilość Charakterystyka Cena 

brutto 

Zdjęcie 

10 Fotele 

dostawne 2 

szt. 

 Fotele dostawne 

wykonane z drewna 

oraz materiału, 

widoczne ślady 

użytkowania. 

400,00 zł  

 

Dodatkowych informacji o stanie technicznym składników majątku, będących przedmiotem ofert, udziela Pani Ewelina Kandyba  

tel. 887-870-628 e-mail: ekandyba@zut.edu.pl. Podmioty zainteresowane nabyciem wyżej wymienionych przedmiotów proszone są o złożenie 

wniosku na zakup składników majątku ruchomego według podanego wzoru wraz z klauzulą RODO. W przypadku zakupu opraw świetlnych 

oraz krzeseł, proszę o podanie ilości. Wniosek należy wysłać na adres: ZUT w Szczecinie al. Piastów 17, 70-310 Szczecin z dopiskiem 

„zakup składników majątku ruchomego” lub mailowo na adres podany wyżej. W przypadku otrzymania większej liczby wniosków o zakupie 

będzie decydować kolejność ich wpływu. 

mailto:ekandyba@zut.edu.pl
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 ......................................... , dnia  .......................  
Miejscowość 

 .............................................................  
Nabywca (imię nazwisko lub nazwa firmy) 

 .............................................................  
Adres nabywcy lub siedziba firmy 

 .............................................................  
NIP (jeśli dotyczy) lub PESEL osoby fizycznej 

 .............................................................  
Telefon kontaktowy, e-mail 

Wniosek na zakup składników majątku ruchomego  
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

Składający ofertę oświadcza, że: 

1) zapoznałem(-am) się z treścią ogłoszenia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń 

2) zapoznałem(-am) się ze stanem składników majątkowych, do których składam 

ofertę zakupu lub / że ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji 

oględzin* 

Składam wniosek na zakup wymienionych składników majątku ruchomego w cenie 

podanej w ogłoszeniu: 

1)  .....................................................  

2)  .....................................................  

3)  .....................................................  

4)  .....................................................  

5)  .....................................................  

6)  .....................................................  

7)  .....................................................  

8)  .....................................................  

9)  .....................................................  

10)  .....................................................  

*niepotrzebne skreślić 
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Klauzula informacyjna  
dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych RODO), informuje się, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny w Szczecinie z siedzibą przy al. Piastów 17, 70-310 Szczecin, tel. 91 449 40 15,  

e-mail: rektor@zut.edu.pl. 

Inspektorem ochrony danych w ZUT jest mgr Artur Kurek, z którym kontakt możliwy jest:  

– pisemnie na adres: 70-310 Szczecin, al. Piastów 17 lub e-mail: IOD.kurek@zut.edu.pl  

– telefonicznie: 91 449 49 24,  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zawartej z Zachodniopomorskim 

Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie umowy cywilnoprawnej dotyczącej odpowiednio 

zbycia lub oddania do odpłatnego korzystania (używania) nieruchomości (lub ich części) 

stanowiących własność ww. uczelni i podjętych na Pana/Pani wniosek działań ją poprzedzających 

oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przestrzegania przepisów prawa, w szczególności 

statystycznych, archiwalnych.  

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 

w Szczecinie. 

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wymienionego 

celu w pkt 3, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym 

zakresie. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). 

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (PUODO) – gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim.  

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.  

Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 

mailto:rektor@zut.edu.pl
mailto:IOD.kurek@zut.edu.pl
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