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Zbędne i żużyte składniki majątku ruchomego w Centrali UKE  (Sprzęt IT Zestawy kom.)

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

L.p.
Numer 

inwent.
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zakupu 
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 Wartość 

rynkowa 
Opis stanu technicznego i uwagi

1 N02-36801
Zestaw komputerowy NTT Busines W 

975M + monitor AOC e2260Pwda
2 410,80 zł       2013 250,00 zł       

 Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny 

do zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania

2 N02-36810
Zestaw komputerowy NTT Busines W 

975M + monitor AOC e2260Pwda
2 410,80 zł       2013 250,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny 

do zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania

3 N02-36778
Zestaw komputerowy NTT Busines W 

975M + monitor AOC e2260Pwda
2 410,80 zł       2013 250,00 zł       

 Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny 

do zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania

4 N02-36785
Zestaw komputerowy NTT Busines W 

975M + monitor AOC e2260Pwda
2 410,80 zł       2013 250,00 zł       

 Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny 

do zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania

5 N02-36805
Zestaw komputerowy NTT Busines W 

975M + monitor AOC e2260Pwda
2 410,80 zł       2013 250,00 zł       

 Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny 

do zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania

6 N02-36782
Zestaw komputerowy NTT Busines W 

975M + monitor AOC e2260Pwda
2 410,80 zł       2013 250,00 zł       

 Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny 

do zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania

7 N02-36855 Komputer NTT Busines W 975M 1 894,20 zł       2013 200,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny 

do zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania

8 N02-37257 Komputer NTT Busines W 975M 1 894,20 zł       2014 200,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny 

do zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania

9 N02-37254 Komputer NTT Busines W 975M 1 894,20 zł       2014 200,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny 

do zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania

10 N02-36800
Zestaw komputerowy NTT Busines W 

975M + monitor AOC e2260Pwda
2 410,80 zł       2013 250,00 zł       

 Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny 

do zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania
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11 N02-36813
Zestaw komputerowy NTT Busines W 

975M + monitor AOC e2260Pwda
2 410,80 zł       2013 250,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny 

do zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania

12 N02-36780
Zestaw komputerowy NTT Busines W 

975M + monitor AOC e2260Pwda
2 410,80 zł       2013 250,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny 

do zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania

13 N02-36780
Zestaw komputerowy NTT Busines W 

975M + monitor AOC e2260Pwda
2 410,80 zł       2013 250,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny 

do zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania

14 N02-36806
Zestaw komputerowy NTT Busines W 

975M + monitor AOC e2260Pwda
2 410,80 zł       2013 250,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny 

do zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania

15 N02-36791
Zestaw komputerowy NTT Busines W 

975M + monitor AOC e2260Pwda
2 410,80 zł       2013 250,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny 

do zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania

16 N02-36787
Zestaw komputerowy NTT Busines W 

975M + monitor AOC e2260Pwda
2 410,80 zł       2013 250,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny 

do zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania

17 N02-36776
Zestaw komputerowy NTT Busines W 

975M + monitor AOC e2260Pwda
2 410,80 zł       2013 250,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny 

do zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany,1brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania

18 N02-36796
Zestaw komputerowy NTT Busines W 

975M + monitor AOC e2260Pwda
2 410,80 zł       2013 250,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny 

do zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania

19 N02-36803
Zestaw komputerowy NTT Busines W 

975M + monitor AOC e2260Pwda
2 410,80 zł       2013 250,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny 

do zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania
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20 N02-36778
Zestaw komputerowy NTT Busines W 

975M + monitor AOC e2260Pwda
2 410,80 zł       2013 250,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny 

do zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania

21 N02-36785 Zestaw komputerowy NTT Busines W 975M + 

monitor AOC e2260Pwda

2 410,80 zł       2013 250,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny do 

zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania

22 487-30975 Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 

755SFF z monitorem 20" Dell 2009W

3 802,91 zł       2008 150,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny do 

zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania

23 487-31012 Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 

755SFF z monitorem 20" Dell 2009W

3 802,91 zł       2008 150,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny do 

zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania

24 487-30994 Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 

755SFF z monitorem 20" Dell 2009W

3 802,91 zł       2008 150,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny do 

zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania

25 487-30934 Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 

755SFF z monitorem 20" Dell 2009W

3 802,91 zł       2008 150,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny do 

zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany,2brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania

26 487-30976 Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 

755SFF z monitorem 20" Dell 2009W

3 802,91 zł       2008 150,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny do 

zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania

27 487-31027 Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 

755SFF z monitorem 20" Dell 2009W

3 802,91 zł       2008 150,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny do 

zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania

28 487-31006 Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 

755SFF z monitorem 20" Dell 2009W

3 802,91 zł       2008 150,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny do 

zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania

29 487-30972 Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 

755SFF z monitorem 20" Dell 2009W

3 802,91 zł       2008 150,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny do 

zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania

30 487-31026 Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 

755SFF z monitorem 20" Dell 2009W

3 802,91 zł       2008 150,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny do 

zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania
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31 487-31056 Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 

755SFF z monitorem 20" Dell 2009W

3 802,91 zł       2008 150,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny do 

zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania

32 487-30941 Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 

755SFF z monitorem 20" Dell 2009W

3 802,91 zł       2008 150,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny do 

zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania

33 487-30993 Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 

755SFF z monitorem 20" Dell 2009W

3 802,91 zł       2008 150,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny do 

zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany,brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania

34 487-30998 Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 

755SFF z monitorem 20" Dell 2009W

3 802,91 zł       2008 150,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny do 

zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania

35 487-30996 Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 

755SFF z monitorem 20" Dell 2009W

3 802,91 zł       2008 150,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny do 

zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania

36 487-30958 Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 

755SFF z monitorem 20" Dell 2009W

3 802,91 zł       2008 150,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny do 

zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania

37 487-30942 Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 

755SFF z monitorem 20" Dell 2009W

3 802,91 zł       2008 150,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny do 

zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania

38 487-30979 Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 

755SFF z monitorem 20" Dell 2009W

3 802,91 zł       2008 150,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny do 

zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania

39 487-31054 Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 

755SFF z monitorem 20" Dell 2009W

3 802,91 zł       2008 150,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny do 

zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania

40 487-31018 Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 

755SFF z monitorem 20" Dell 2009W

3 802,91 zł       2008 150,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny do 

zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania

41 487-30936 Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 

755SFF z monitorem 20" Dell 2009W

3 802,91 zł       2008 150,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny do 

zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania

42 487-30959 Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 

755SFF z monitorem 20" Dell 2009W

3 802,91 zł       2008 150,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny do 

zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania
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43 487-30974 Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 

755SFF z monitorem 20" Dell 2009W

3 802,91 zł       2008 150,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny do 

zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania

44 487-30939 Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 

755SFF z monitorem 20" Dell 2009W

3 802,91 zł       2008 150,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny do 

zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania

45 487-30991 Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 

755SFF z monitorem 20" Dell 2009W

3 802,91 zł       2008 150,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny do 

zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania

46 487-29421

Komputer Dell Optiplex GX745

3 410,14 zł       2007 150,00 zł       

 Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny do 

zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania

47 487-33607 Zestaw komputerowy Dell Optiplex 980SFF z 

monitorem Dell P2211H

4 878,78 zł       2010 200,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny do 

zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania

48 487-33623 Zestaw komputerowy Dell Optiplex 980SFF z 

monitorem Dell P2211H

4 878,78 zł       2010 200,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny do 

zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania

49 487-33609 Zestaw komputerowy Dell Optiplex 980SFF z 

monitorem Dell P2211H

4 878,78 zł       2010 200,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny do 

zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania

50 487-33573 Zestaw komputerowy Dell Optiplex 980SFF z 

monitorem Dell P2211H 4 878,78 zł          

2010 200,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny do 

zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania

51 487-33630

Zestaw komputerowy Dell Optiplex 980SFF z 

monitorem Dell P2211H

           4 878,78 zł 

2010 200,00 zł       

Przestarzały, odbiegający od współczesnych standardów. Nieprzydatny do 

zadań realizowanych w UKE, zdekompletowany, brak możliwości 

przetestowania, monitor o pogorszonych parametrach wyświetlania


