
OGŁOSZENIE 

 

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 oferuje do nieodpłatnego przekazania składniki 

majątkowe w postaci telefonów komórkowych, zgodnie z specyfikacją zamieszczoną  

w tabeli poniżej. 

 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 45/2015/BAG Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2015 r., ogłoszenie kierowane jest do instytucji  

użyteczności publicznej (fundacje, szkoły, żłobki, przedszkola), jednostek samorządu 

terytorialnego, PCK itp. Przekazane składniki majątkowe nie mogą być sprzedane, 

odsprzedane lub wystawione na sprzedaż. 

 

L.p. Nazwa i model telefonu 
Numer 

inwentarzowy 
Wyposażenie Uwagi 

1.  Samsung Solid B2710 SN-7-10148/6/10 
ładowarka / zestaw 

słuchawkowy 

głębokie rysy w dolnej 

części obudowy 

2.  Samsung C3300 SN-7-10154/6/10 ładowarka rysy ekranu 

3.  Samsung C3300 SN-7-10156/6/10 
ładowarka / zestaw 

słuchawkowy 
 

4.  Samsung C3300 SN-7-10157/6/10 ładowarka rysy ekranu 

5.  Samsung C3530 SN-7-10163/6/10 
ładowarka / zestaw 

słuchawkowy 
przetarcia na ekranie 

6.  Samsung C3530 SN-7-10165/6/10 brak rysy ekranu 

7.  Samsung C3530 SN-7-10166/6/10 brak rysy ekranu 

8.  Samsung C3530 SN-7-10170/6/10 
ładowarka / zestaw 

słuchawkowy 
rysy ekranu 

9.  Samsung C3530 SN-7-10171/6/10 
ładowarka / zestaw 

słuchawkowy 
rysy ekranu 

10.  Samsung C3530 SN-7-10172/6/10 zestaw słuchawkowy  

11.  Samsung Avila S5230 SN-7-10181/6/10 brak  

12.  Samsung Avila S5230 SN-7-10185/6/10 brak przetarcia na ekranie 

13.  Samsung S5620 SN-7-10190/6/10 brak  

14.  Samsung Duoz B5722 SN-7-10197/6/10 brak  

15.  Samsung Duoz B5722 SN-7-10198/6/10 brak liczne rysy ekranu 



16.  Samsung Duoz B5722 SN-7-10200/6/10 ładowarka  

17.  Samsung Duoz B5722 SN-7-10201/6/10 brak liczne rysy ekranu 

18.  Samsung Duoz B5722 SN-7-10204/6/10 brak 
pęknięcie obudowy, 

liczne rysy ekranu 

19.  Samsung Duoz B5722 SN-7-10206/6/10 
ładowarka / zestaw 

słuchawkowy 
 

20.  Samsung Duoz B5722 SN-7-10207/6/10 zestaw słuchawkowy  

21.  Samsung Duoz B5722 SN-7-10208/6/10 ładowarka  

22.  LG Swift L9 SN-7-10425/6/13 brak 
rysy ekranu, liczne 

otarcia obudowy 

23.  Sony Xperia J SN-7-10436/6/13 brak  

24.  LG Swift L9 Black SN-7-10440/6/13 brak 

przetarcia na ekranie, 

odpryski lakieru na 

obudowie 

25.  Sony Xperia E Black SN-7-10460/6/13 brak  

26.  Sony Xperia J SN-7-10462/6/13 zestaw słuchawkowy  

27.  LG Swift L9 Black SN-7-10467/6/13 brak 
rysy ekranu, otarcia 

obudowy 

28.  Nokia 301 SN-7-10518/6/14 
ładowarka / zestaw 

słuchawkowy 

liczne rysy ekranu, 

otarcia obudowy 

 

 

1. Telefony można oglądać w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 w dniach od 

2.10.2017 r. do 5.10.2017 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 po uprzednim 

uzgodnieniu terminu z Panem Wojciechem Jodelisem, tel. kom. 697 450 038. 

2. Wniosek o nieodpłatne przekazanie powinien zawierać: 

1) nazwę i adres siedziby Wnioskodawcy, 

2) dane kontaktowe, 

3) markę, model oraz numer inwentarzowy telefonu/telefonów, 

4) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu ogłoszenia, 

5) oświadczenie o następującej treści: 

„Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, iż nieodpłatne przekazane 

przedmioty były używane przez okres 3-7 lat, są w całości zamortyzowane i 

przyjmuję do wiadomości istniejący stan rzeczy.  

Oświadczam, że nieodpłatnie przekazane składniki majątkowe nie zostaną 

sprzedane, odsprzedane lub wystawione na sprzedaż.” 



3. Wnioskodawca może złożyć wniosek na dowolnie wybrany telefon/telefony. 

4. Wniosek o nieodpłatne przekazanie telefonu komórkowego należy złożyć mailowo na 

adres wojciech.jodelis@nfz-warszawa.pl do dnia 5.10.2017 r. do godz. 14:00. 

5. MOW NFZ przysługuje prawo zmiany warunków lub odwołania ogłoszenia bez 

podania przyczyny. 

6. O przejęciu telefonu/telefonów komórkowych będzie decydowała kolejność 

złożonych wniosków. 

7. Niezwłocznie po zakończeniu terminu nadsyłania wniosków MOW NFZ poinformuje 

Wnioskodawcę o terminie przekazania telefonu/telefonów komórkowych. 

8. Wydanie telefonu/telefonów nastąpi niezwłocznie po podpisaniu dokumentu PT. 

9. MOW NFZ nie udziela gwarancji na stan telefonów objętych ogłoszeniem, wyłącza 

odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz nie odpowiada za wady ukryte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu: 

 formularz wniosku 

 wzór dokumentu PT 

 

 

 

 



………………………………….. 

/nazwa instytucji/ 

 

………………………………….. 

/adres siedziby/ 

 

………………………………….. 

/imię i nazwisko osoby do kontaktu/ 

 

………………………………….. 

/e-mail, telefon kontaktowy/ 

 

…..……………….., dnia …………… 2017 r. 

 

Wniosek o nieodpłatne przekazania składnika majątkowego 

 

 Ja niżej podpisany, działając w imieniu ………………………………………………... 

oświadczam, że zapoznałem się z warunkami ogłoszenia MOW NFZ o nieodpłatnym 

przekazaniu składników majątkowych w postaci telefonów komórkowych oraz z ich stanem 

technicznym.  

 Składam wniosek o nieodpłatne przekazanie niżej wymienionego/wymienionych 

telefonów: 

 

L.p. Marka i model Nr inwentarzowy 

   

   

   

 

 Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, iż nieodpłatne przekazane 

przedmioty były używane przez okres 3-7 lat, są w całości zamortyzowane i przyjmuję do 

wiadomości istniejący stan rzeczy. 

 Oświadczam, że nieodpłatnie przekazane składniki majątkowe nie zostaną sprzedane, 

odsprzedane lub wystawione na sprzedaż 

 

………………………………….. 

         /podpis Wnioskodawcy/ 


