Wykaz zużytych składników

majątku ruchomego:

Nazwa składnika majątku

Rodzaj uszkodzenia

Nr inwent.

data

cena netto

zakupu

zakupu

użytkowa

wartość

krzesło obrotowe

uszkodzone mechanizmy regulacji oparcia, uszkodzone

ZTM/TH/181/8/06

21.06.2006

139,00

1,00

krzesło obrotowe

mechanizmy regulacji poziomu siedziska - wyrobione tuleje

ZTM/TH/147/8/02

31.01.2002

179,00

1,00

krzesło obrotowe

połączeń sworzniowych, uszkodzona konstrukcja wsporcza

ZTM/B/79/8/99

27.10.1995

147,00

1,00

krzesło obrotowe

siedziska

ZTM/B/85/8/99

27.10.1995

147,00

1,00

krzesło stołówkowe

pokrzywione nogi, połamane oparcia, uszkodzone siedziska

ZTM/TH/102/8/01

13.04.2001

55,10

1,00

krzesło stołówkowe

ZTM/TH/103/8/01

13.04.2001

55,10

1,00

krzesło stołówkowe

ZTM/TH/104/8/01

13.04.2001

55,10

1,00

krzesło stołówkowe

ZTM/TH/105/8/01

13.04.2001

55,10

1,00

krzesło stołówkowe

ZTM/TH/106/8/01

13.04.2001

55,10

1,00

krzesło stołówkowe

ZTM/TH/107/8/01

13.04.2001

55,10

1,00

krzesło stołówkowe

ZTM/Pl.M./PŚT/18/01

29.11.2001

55,10

1,00

krzesło stołówkowe

ZTM/Pl.M./PŚT/19/01

20.11.2001

55,10

1,00

ZTM/ew.il./222/02

09.12.2002

139,00

1,00

grzejnik - konwektor

ZTM/TH/ew.il.183/01

09.11.2001

105,74

1,00

grzejnik - konwektor

ZTM/TH/ew.il./186/01

17.12.2001

178,00

1,00

grzejnik - konwektor

ZTM/TH/ew.il./197/03

27.02.2003

122,13

1,00

grzejnik - konwektor

ZTM/TH/ew.il./195/03

26.02.2003

122,13

1,00

grzejnik - konwektor

spalone elementy grzejne, uszkodzone regulatory temperatury

czajnik bezprzewodowy

rozszczelnienie obudowy w rejonie mocowania elementu grzejnego

ZTM/ew.il./317/08

04.11.2008

29,90

1,00

czajnik bezprzewodowy

uszkodzenie elementu grzejnego oraz znaczny stopień zużycia

ZTM/TH/ew.il./236/06

08.02.2006

40,97

1,00

czajnik bezprzewodowy

części elektrycznych

ZTM/TH/ew.il./298/07

10.04.2007

52,99

1,00

wózek do rozsypywania

przerdzewiały i dziurawy pojemnik na sól, pogięta konstrukcja nośna,
zatarte łożyska kółek

ZTM/TH/PŚT/8/97

04.12.1997

975,00

6,00

tablica informacyjna

pogięta i pordzewiała konstrukcja wsporcza, uszkodzone mocowania,
popękane wypełnienie poliwęglanowe

ZTM/TH/PŚT/162/03

07.10.2003

1579,47

6,00

kolczatki bezwładnościowe zestaw 2 szt.

pokrzywione ok.. 50 % kolców,wyrobienie i zapieczenie łożysk

ZTM/TH/3/98

30.03.1998

7239,35

85,00/1 szt

kolczatka bezwładnościowa

układu podnoszenia co uniemożliwia ich wymianę

ZTM/TH/15/97

13.05.1997

2650,00

85,00

regał magazynowy

pogięta konstrukcja wsporcza (słupki pionowe), uszkodzone

ZTM/AB/ew.il./106/01

28.06.2001

170,00

6,50

regał magazynowy

połączenia śrubowe, pogięte półki

ZTM/AB/ew.il./107/01

28.06.2001

170,00

6,50

ZTM/AB/ew.il./109/01

28.06.2001

170,00

6,50

regał magazynowy
monitor

sprawny

z zest. ZTM/PŚT/132/02

26.02.2002

692,23

20,00

kamera do monitoringu

obudowy: skorodowane, zapieczone uchwyty, uszkodzone uszczelki;
szkła obiektywów: zmatowiałe, przy dużych

ZTM/TH/PŚT/116/2000

09.11.2000

2230,00

65,00

kamera - TV przemysłowa

odległościach od odbiornika niestabilny, zrywający

ZTM/TH/19/99

18.03.1999

674,82

65,00

kamery do monitoringu - zestaw 3 szt.

synchronizację obraz

z zest. ZTM/TH/39/99

09.11.1999

734,05

195,00

zestaw komputerowy

sprawny

ZTM/PŚT/91/00

20.11.2000

1978,20

58,00

zestaw komputerowy

uszkodzony dysk HDD bad sectory, problem z założeniem partycji

ZTM/B/IV/13/01

28.06.2001

6320,00

83,00

komputer

sprawny

ZTM/PŚT/131/02

26.06.2002

2018,03

88,00

komputer

uszkodzone kondensatory na płyci głównej, zawiesza się

ZTM/PŚT/132/02

26.02.2002

1878,97

76,00

komputer

uszkodzony dysk HDD bad sectory, problem z założeniem partycji

ZTM/PŚT/138/02

19.02.2003

1201,00

61,00

komputer

buczy, nie włącza się, uszkodzony zasilacz

ZTM/PŚT/141/03

24.02.2003

1201,00

59,00

komputer

uszkodzony zasilacz, buczy przegrzany, uszkodzone kondensatory,
nie włącza się

ZTM/PŚT/144/03

21.02.2003

1201,00

50,00

komputer

CD-ROM źle czyta płyty - uszkodzony naped

ZTM/PŚT/147/03

24.02.2003

1201,00

59,00

komputer

uszkodzona karta grafiki (pamięć), wyświetla kropeczki i różne znaki
w Bios-ie, napęd DVD-RW źle czyta płyty

ZTM/PŚT/169/05

18.04.2005

1392,62

144,00

laptop California Access Ca 5500

uszkodzony twardy dysk, problem z założeniem partycji, nie da się
sformatować, pęknięta obudowa, akumulator nie podtrzymuje
napięcia

ZTM/PŚT/107/01

06.11.2001

3400,00

10,00

zestaw komputerowy

uszkodzona płyta główna, zawiesza się

ZTM/B/IV/25/99

04.05.1999

4190,00

4,00

krzesło składane

uszkodzona tapicerka siedzisk, uszkodzone oparcia,

ZTM/AB/ew.il./227/03

02.06.2003

24,51

1,00

krzesło składane

uszkodzone elementy mechanizmu blokującego

ZTM/AB/ew.il./228/03

02.06.2003

24,51

1,00

krzesło składane

ZTM/B/385/8/01

13.06.2001

24,60

1,00

krzesło składane

ZTM/Pl.M./PŚT/16/01

28.11.2001

28,68

1,00

ZTM/ew.il./373/06

27.12.2006

269,67

1,00

ZTM/PŚT/77/00

09.02.2000

531,00

1,00

ZTM/AB/33/01

30.11.2001

37722,00

65,00

ZTM/B/21/96

13.12.1996

6880,00

1,00

niszczarka

uszkodzona przekładnia główna oraz noże tnące

drukarka HP 710C

uszkodzony mechanizm odpowiedzialny za parkowanie głowic,
głowice zablokowane

centrala telefoniczna SAMSUNG DCS

uszkodzone płyty połączeń wewnętrznych (2 szt - 16 portów),
uszkodzenie pojedynczych portów na płytach (9 szt), uszkodzone
płyty połączeń miejskich (8 portów), brak zasilania awaryjnego,
uszkodzenie zasilacza panelowego

centrala telefoniczna PANASONIC

uszkodzenie procesora co powoduje całkowitą utratę łączności,
uszkodzenie płyty połączeń miejskich, uszkodzenie 8 portów na
płytach połączeń wewnętrznych

Osoby zainteresowane zakupem sprzętu o ustalonej (zgodnie z ekspertyzami) wartości proszone są
o kontakt z działem AG.
Zapłata za sprzęt nastąpi w kasie ZTM przy ul. Gliwickiej 154 lub na rachunek bankowy w ciągu 7 dni
od daty wystawienia faktury pro-forma.
Wybrany sprzęt zostanie wydany po przedstawieniu kwitu KP lub potwierdzenia wpływu środków
na rachunek ZTM.
Oferta ważna jest 14 dni od daty ukazania się.

