
 

Załącznik do Uchwały nr 203/2020  

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

z dnia 28 grudnia 2020 roku   

 

Protokół 

z oceny przydatności składników majątku ruchomego Powiatu Ciechanowskiego pozyskanych 

w ramach projektu „eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie 

Ciechanowskim” 

 

spisany w dniu 28.12.2020 r.  w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie. 

Komisja w składzie: 

1. Marcin Karpiński – przewodniczący komisji, 

2. Paweł Rólka – członek komisji 

3. Anna Staniszewska – członek komisji 

4. Aneta Grabowska – członek komisji 

 

1. Składniki majątkowe będące zestawami komputerowymi wraz z urządzeniami 

peryferyjnymi zostały wyprodukowane w 2013 r., a 10 szt. w 2016 r. i w takiej 

konfiguracji nie są już produkowane. Nie można dokonać wyceny rynkowej, na dzień 

sporządzania protokołu, przedmiotowego majątku w oparciu o aktualne oferty, z uwagi 

na brak dostępności sprzętu na rynku. Archiwalne oferty zostały sprawdzone na 

stronach allegro.pl, amso.pl, morele.net, amazon.com, kompik24.pl, fajnykomputer.pl 

oraz olx.pl – przy czym żadna z ofert nie odpowiada w pełni specyfikacji zestawów 

komputerowych objętych niniejszym protokołem – oferty obejmowały przedział 

cenowy od 630 zł do 1599 zł, a większość ofert była starsza niż 24 miesiące od daty 

sporządzenia niniejszego protokołu. Ponadto należy wskazać, iż oferowane komputery 

w dużej mierze obejmowały sprzęt o niskim stopniu zużycia oraz o parametrach 

przewyższających zestawy komputerowe znajdujące się w majątku Powiatu. Do 

wyceny należy zastosować obniżkę uwzględniającą w szczególności poziom zużycia 

sprzętu, nieaktualność systemów i oprogramowania będącego częścią składowa sprzętu 

(w postaci licencji), a także nieprzydatność ze względów wydajnościowych na cele 



urzędowe. Z uwagi na możliwości powszechnie stosowanych negocjacji cen przyjąć 

należy dodatkowo obniżkę na poziomie średnio około 20% w stosunku do ceny 

obniżonej przez w/w czynniki.  

2. W oparciu o dokonaną analizę stwierdza się, że zestawy komputerowe nie są objęte 

gwarancją producenta. Ponadto preinstalowany system operacyjny MS Windows 8.1 od 

dnia 9.01.2018 r. nie są już objęte podstawowym wsparciem producenta. Użytkowaną 

przez Starostwo sieć oparta jest na komputerach korzystających z MS Windows 10. 

Wykorzystanie starszego sprzętu i systemów operacyjnych było nieefektywne 

i sprzeczne z politykami ochrony systemów informatycznych i ochrony danych.  

 

Wnioski Komisji: 

Mając na uwadze nieprzydatność dla Starostwa sprzętu komputerowego z projektu „eIntegracja 

– Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim” Komisja proponuje 

przekazanie nieodpłatnie przedmiotowego majątku ruchomego wymienionego w załączniku do 

Protokołu dotychczasowym uczestnikom Projektu, w celu dalszego przeciwdziałania 

wykluczeniu cyfrowemu. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokół sporządzono w dwóch 

jednobrzmiących egzemplarzach.  

 

 

Podpisy Komisji:      

 

/-/  Marcin Karpiński 

/-/ Paweł Rulka 

/-/ Anna Staniszewska 

/-/ Aneta Grabowska 

 

 

 


