Ełk, 31.10.2017

ZATWIERDZAM

Komendant Powiatowy PSP w Ełku

Lp.

Asortyment (nazwa)

Data zakupu/
przekaz.

Nr inwentarzowy

j.m.

Ilość

Wartość
Cena zakupu rynkowa
(jednostkowa) (jednost
kowa)

Zestaw komputerowy API
A64
Zestaw komp. ACTINA
SIERRA

29.12.2005 KP PSP EŁK - 4210-09/6/12 kpl.

1

2 839,78 zł

0,00 zł

21.12.2007 KP PSP EŁK - 4210-09/6/15 kpl.

1

1 476,60 zł

0,00 zł

3.

Fax PANASONIC UF - S2

26.06.2001 KP PSP EŁK - 4210-08/5/1

szt.

1

1 250,00 zł

0,00 zł

4.

Zestaw komputerowy ADAX
ALFA

29.12.2006 KP PSP EŁK - 4210-09/6/13 sz.

1

1720,56 zł

0,00 zł

5.

Zestaw komputerowy API

13.10.2004 I/CPR/45/4

szt.

1

2 876,09 zł

0,00 zł

Aparat telefoniczny BELL
Phones model GL 809
Aparat telefoniczny
Panasonic KX - TS500PDB

30.11.2000 KP PSP EŁK - 4210-08/3/2

szt.

1

100,00 zł

0,00 zł

29.12.1999 KP PSP EŁK - 4210-08/3/1

szt.

1

93,31 zł

0,00 zł

1.
2.

6.
7.

Kategoria
(zbędny/
zużyty)

Sposób
zagospodarowania
(unieszkodliwienieutylizacja,
zniszczenie,
sprzedaż na
surowce wtórne,

Uwagi

Wyposażenie - kartoteka:
ilościowa, ilościowowartościowa, środek
trwały

zużyty /
zbędny
zużyty /
zbędny
zużyty /
zbędny
zużyty /
zbędny
zużyty /
zbędny

unieszkodliwienie
- utylizacja
unieszkodliwienie
- utylizacja
unieszkodliwienie
- utylizacja
unieszkodliwienie
- utylizacja
unieszkodliwienie
- utylizacja

urządzenie uszkodzodzone, urządzenie utraciło wartość
użytkową
urządzenie uszkodzodzone, urządzenie utraciło wartość
użytkową
telefon przestarzały technicznie, utracił wartość użytkową,
bez możliwości obecnego zastosowania,
urządzenie uszkodzodzone, urządzenie utraciło wartość
użytkową
komputer przestarzały technicznie, utracił wartość
użytkową, bez możliwości obecnego zastosowania,

kartoteka ilościowo wartościowa
kartoteka ilościowo wartościowa
kartoteka ilościowo wartościowa
kartoteka ilościowo wartościowa
kartoteka ilościowo wartościowa

zużyty /
zbędny
zużyty /
zbędny

unieszkodliwienie
- utylizacja
unieszkodliwienie
- utylizacja

telefon przestarzały technicznie, utracił wartość użytkową,
bez możliwości obecnego zastosowania
telefon przestarzały technicznie, utracił wartość użytkową,
bez możliwości obecnego zastosowania,
uszkodzona, porwana tapicerka, umieszczone w siedzisku
i oparciu wypełnienie kruszy się, utraciło swoje
właściwości, konstrukcja mebli technicznie przestarzała
uszkodzona, porwana tapicerka, umieszczone w siedzisku
i oparciu wypełnienie kruszy się, utraciło swoje
właściwości, konstrukcja mebli technicznie przestarzała
mebel utracił wartość użytkową, wieloletnie użytkowanie
spowodowało niestabilność konstrukcji, szafyposiadają
nieestetyczny wygląd (skorodowane). Otrzymane
nieodpłatnie z KW PSP w Olsztynie w 2013 r.
mebel utracił wartość użytkową, wieloletnie użytkowanie
spowodowało niestabilność konstrukcji, szafyposiadają
nieestetyczny wygląd (skorodowane). Otrzymane
nieodpłatnie z KW PSP w Olsztynie w 2013 r.

kartoteka ilościowo wartościowa
kartoteka ilościowo wartościowa

8.

Krzesło obrotowe PEGAZ szare pievo

18.04.2007 KP PSP EŁK - 4210-07/6/8

szt.

2

254,98 zł

0,00 zł

zużyty /
zbędny

unieszkodliwienie
- utylizacja

9.

Krzesło obrotowe TESLA

30.11.2013 KP PSP EŁK - 4210-07/6/3

szt.

1

187,00 zł

0,00 zł

zużyty /
zbędny

unieszkodliwienie
- utylizacja

10. Szafa BHP

30.11.2013 KP PSP EŁK - 4210-07/20/2 szt.

15

0,01 zł

0,00 zł

zużyty /
zbędny

unieszkodliwienie
- surowce wtórne

11. Szafa BHP metalowa

30.11.2013 KP PSP EŁK - 4210-07/20/1 szt.

5

0,51 zł

0,00 zł

zużyty /
zbędny

unieszkodliwienie
- surowce wtórne

12. Kaseta metalowa - kasa

30.11.2013 KP PSP EŁK - 4210-05/5/1

szt.

1

0,04 zł

0,00 zł

zużyty /
zbędny

unieszkodliwienie przedmiot przestarzały technicznie. Otrzymane
- surowce wtórne nieodpłatnie z KW PSP w Olsztynie w 2013 r.

kartoteka ilościowo wartościowa

18.12.2009 KP PSP EŁK - 4210-05/16/2 szt.

1

1 605,00 zł

0,00 zł

zużyty /
zbędny

unieszkodliwienie
uszkodzona, brak możliwości naprawy, połamany korpus
- utylizacja

kartoteka ilościowo wartościowa

14. Krzesło biurowe PR-03

30.12.2003 I/CPR/11/1

szt.

1

350,00 zł

0,00 zł

zużyty /
zbędny

unieszkodliwienie uszkodzona, porwana tapicerka, utraciło swoje
- utylizacja
właściwości, konstrukcja mebla technicznie przestarzała

kartoteka ilościowo wartościowa

15. Butla kompozytowa

09.12.2009 KP PSP EŁK - 4210-11/5/3

szt.

1

1 593,32 zł

0,00 zł

Butla powietrzna 6l stalowa
16.
Drager

12.07.2010 KP PSP EŁK - 4210-11/5/4

szt.

1

1 200,00 zł

0,00 zł

17. Butla 6DM 330MPa

26.01.1998 KP PSP EłkIII/4/15/1

szt.

2

935,00 zł

0,00 zł

18. Skokochron

14.01.2002 KP PSP EŁK - 4210-11/37/1 szt.

1

22 875,00 zł

0,00 zł

Nożyce do prętów
1050/16mm - ręczne

18.12.2003 KP PSP EŁK - 4210-11/25/1 szt.

1

141,74 zł

0,00 zł

zużyty /
zbędny
zużyty /
zbędny
zużyty /
zbędny
zużyty /
zbędny
zużyty /
zbędny

unieszkodliwienie
- utylizacja
unieszkodliwienie
- surowce wtórne
unieszkodliwienie
- surowce wtórne
unieszkodliwienie
- utylizacja
unieszkodliwienie
- surowce wtórne

20. Tester I do masek FENZY

18.06.2002 KP PSP EŁK - 4210-11/39/1 szt.

1

5 350,00 zł

0,00 zł

zużyty /
zbędny

urządzenie utraciło wartość użytkową, technicznie
unieszkodliwienie
przestarzałe, brak możliwości naprawy z powodu braku
- utylizacja
części zamiennych

kartoteka ilościowo wartościowa

21. Skafander do prac w wodzie

03.06.2002 KP PSP EŁK - 4210-13/11/1 szt.

1

2 840,00 PLN 0,00 zł

zużyty /
zbędny

unieszkodliwienie ubranie uszkodzone wycofane z podziału bojowego po
- utylizacja
upływie 15 lat użytkowania, naprawa nieopłacalna

kartoteka ilościowo wartościowa

zużyty /
zbędny
zużyty /
zbędny

kartoteka ilościowo wartościowa
kartoteka ilościowo wartościowa

zużyty /
zbędny
zużyty /
zbędny
zużyty /
zbędny

unieszkodliwienie
Sprzęt uszkodzony, wypalone gniazda
- utylizacja
unieszkodliwienie
Sprzęt uszkodzony, brak możliwości naprawy
- utylizacja
urządzenie utraciło wartość użytkową, technicznie
unieszkodliwienie
przestarzałe, brak możliwości naprawy z powodu braku
- utylizacja
części zamiennych
urządzenie utraciło wartość użytkową, technicznie
unieszkodliwienie przestarzałe, brak możliwości naprawy z powodu braku
- utylizacja
części zamiennych, sprzęt otrzymany nieodpłatnie w 2011
r. z KW PSP Olsztyn
urządzenie utraciło wartość użytkową, technicznie
unieszkodliwienie
przestarzałe, brak możliwości naprawy z powodu braku
- utylizacja
części zamiennych
urządzenie utraciło wartość użytkową, technicznie
unieszkodliwienie
przestarzałe, brak możliwości naprawy z powodu braku
- utylizacja
części zamiennych
unieszkodliwienie zbiornik utracił wartość użytkową, użycie może stanowić
- utylizacja
zgrożenie bezpieczeństwa użytkownika
urządzenie utraciło wartość użytkową, technicznie
unieszkodliwienie
przestarzałe, brak możliwości naprawy z powodu braku
- utylizacja
części zamiennych
unieszkodliwienie
urządzenie utraciło wartość użytkową
- surowce wtórne
unieszkodliwienie
uszkodzony
- surowce wtórne
unieszkodliwienie
uszkodzony, brak atestu
- utylizacja

zużyty /
zbędny
zużyty /
zbędny

unieszkodliwienie
uszkodzony, poprzecierany
- utylizacja
unieszkodliwienie zbiornik utracił wartość użytkową, użycie może stanowić
- utylizacja
zgrożenie bezpieczeństwa użytkownika

zużyty /
zbędny

ubranie utraciło wartość użytkową, użycie może stanowić
zgrożenie bezpieczeństwa użytkownika, używane w działaniach
prowadzonych przez specjalistyczną grupę ratownictwa
unieszkodliwienie chemicznego, powłoka poprzecierana, uszkodzony zamek
błyskawiczny, uszkodzenia uniemożliwiają naprawę,materiał
- utylizacja
poprzecierany, ubranie uniemożliwia odpowiednie
zabezpieczenie użytkownika przed niebezpiecznymi
substancjami chemicznymi

13.

19.

Prądownica z nakładką do
wytwarzania piany

szt.

1

148,23 zł

0,00 zł

04.12.2014 KP PSP EŁK - 4210-11/45/1 szt.

1

567,00 zł

0,00 zł

28.02.2001 KP PSP EŁK - IV/15/5

szt.

1

9 943,00 zł

0,00 zł

zużyty /
zbędny

30.12.2011 KP PSP EŁK - IV/16/14

szt.

1

5 996,97 zł

0,00 zł

zużyty /
zbędny

26. Zestaw stacji bazowych

15.03.2002 KP PSP EŁK - VI/25/1

szt.

1

9 139,00 zł

0,00 zł

zużyty /
zbędny

27. Zestaw multimedialny

20.05.2005 KP PSP EŁK - IV/15/8

kpl.

1

11 390,00 zł

0,00 zł

zużyty /
zbędny

0,00 zł

zużyty /
zbędny
zużyty /
zbędny

22. Przedłużacz LENA 50m
23.

SYGNALIZATOR
BEZRUCHU motionSCOUT

Serwer FT PROFIT +
24.
monitor TCO 15

25.

ZESTAW KOMPUTEROWY
VPN

18.12.2003 KP PSP EŁK - 4210-08/6/6

28. Zbiornik brezentowy

07.01.1995 KP PSP Ełk III/2/23/1

szt.

1

29. Wiertarka stołowa

27.12.1965 KP PSP Ełk II/1/43/1

szt.

1

0,77 zł

0,00 zł

30. Miernik do paliwa

25.04.1986 KP PSP Ełk II/1/20/1

szt.

1

0,11 zł

0,00 zł

31. Klucz do łączników

08.05.1975 KP PSP Ełk III/4/27/3

szt.

1

0,01 zł

0,00 zł

32. Hełm strażacki F-7

27.06.2002 KP PSP Ełk III/3/6/1

szt.

3

750,00 zł

0,00 zł

33 Koc 150x200
34. Zbiornik brezentowy

35.

Kombinezon Tywel (ochrona
biologiczna)

30.03.2009 KP PSP Ełk III/5/8/1

szt.

20

07.01.1995 KP PSP Ełk III/2/23/2

szt.

1

19.02.2009 KP PSP Ełk III/5/10/1

szt.

6

1,83 zł

69,54 zł
0,57 zł

32,10 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł

Strona 1

butla uszkodzona, pęcherze w powłoce, brak
dopuszczenia UDT
butla uszkodzona, pęcherze w powłoce, brak
dopuszczenia UDT
butla uszkodzona, pęcherze w powłoce, brak
dopuszczenia UDT
skokochron wycofany z podziału bojowego po upływie 15
lat użytkowania, brak dopuszczenia producenta
nożyce uszkodzone

kartoteka ilościowo wartościowa
kartoteka ilościowo wartościowa
kartoteka ilościowo wartościowa
kartoteka ilościowo wartościowa

kartoteka ilościowo wartościowa
kartoteka ilościowo wartościowa
kartoteka ilościowa
kartoteka ilościowo wartościowa
kartoteka ilościowo wartościowa

środek trwały

środek trwały

środek trwały
środek trwały
kartoteka ilościowa
kartoteka ilościowa
kartoteka ilościowa
kartoteka ilościowa
kartoteka ilościowa
kartoteka ilościowa
kartoteka ilościowa

kartoteka ilościowa

