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(WZOR PROTOKOtU) 

PROTOKOL PRZEKAZANIA MIENIA 

Podpisany w dniu 	 2019r. w Puftusku pomiqdzy 

Powiatem Puttuskim, reprezentowanym przez Zarzqd Powiatu w Puttusku, w sktadzie: 

1.  

2. 	  

Zwanym dalej Przekazujqcym 

a 

Liceum Ogolnoksztatcqcym im. Piotra Skargi w Puftusku, reprezentowanym przez: 

zwanym dalej Przyjmujqcym. 

Strony ustality, co nastqpuje: 

§1. 

Przedmiotem przekazania sq nastoujqce materiaty dydaktyczne: 

LP NAZWA 
JEDN. 

MIARY 
ILOSC 

Cena 

jedn. 

Brutto 

zt 

Wartoger  

Brutto 

zt 

DOT. WYPOSA2ENIA PRACOWNI PRZYRODNICZEJ — GEOGRAFICZNEJ I FIZYCZNEJ 

Pozostate grodki trwate (Konto 013) 

1 mapa polityczna gwiata 	- (EKO-GRAF) szt. 1 224,70 225,74 

2 

mapa gospodarki Polski - przemyst i ustugi / rolnictwo - mapa dwu-

stronna — (NOWA ERA) 
szt. 

1 
189,99 189,99 

3 

krajobrazy gwiata 10 plansz laminowanych z drOkami — (VISUAL SYS-

TEM ) 
komplet 1 499,99 499,99 

4 

model - powstawania uskokow, zrqbu i rowu tektonicznego — (PRYMUS 

NR KAT. J42.20.04) 
szt. 6 287,82 1726,92 

5 

model - stoke, ziemia, ksiq2yc w ruchu ( V- tellurium) — (JANGAR nr 

kat. AST000024) 
szt. 6 257,07 1542,42 

6 

kolekcja skat ( zestaw rozszerzony 45 okaz6w) —(MOJE BAMBINO nr 

kat. 571074) 
szt. 6 230,01 1380,06 

7 skamieniatoki ( zestaw rozszerzony ) — (JANGAR nr kat. AST00024) szt. 6 205,41 1232,46 

8 zestaw dogwiadczalny - gleba plus — (GREGORJAN zestaw badawczy) zestaw 6 622,38 3734,28 

9 

zestaw (25) do badania gleby ( azot, fosfor, potas, pH) — (GARLAND Ze-

staw testerow miernikow pH NPK do badania gleby) 
zestaw 6 412,05 2472,30 

10 

zestaw do badania stanu powietrza, w tym zanieczyszczenia i hatasu — 

(GREGORJAN zestaw badawczy) 
zestaw 6 1720,77 10324,62 

11 

walizka 4 miernikow elektronicznych do pomiarow grodowiskowych — 

(PEAK TECH® nr kat. 8103) 
szt. 4 692,49 2769,96 
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12 

obieg wody w przyrodzie, magnetyczny na tablicq - (JANGAR nr kat. 

GE0000090) 
szt. 1 200,02 200,02 

13 

szkolna stacja meteorologiczna z oprogramowaniem oraz ekran elek-

troniczny do wygwietlania danych meteorologicznych w pracowni geo- 

graficznej - (EUROCHRON model WIWS 1) 

szt. 1 769,98 769,98 

14 

magnesowany zestaw demonstracyjny do mechaniki- (CONATEX nr kat. 

1152005) 
zestaw 6 2442,78 14656,68 

15 zestaw sprOyn do demonstracji prawa Hooka - (JANGAR FIZ000346) zestaw 6 316,11 1896,66 

16 waga dwuramienna - (FPN NYSA nr kat. 03-710) szt. 1 576,97 576,97 

17 rownia pochyta - (FPN NYSA nr kat. 03-683-2) szt. 6 343,17 2059,02 

18 

rolkowy tor jezdny 1,2 m z zestawem czujnikow - (CONATEX nr kat. 

1162030) 
zestaw 6 1995,06 11970,36 

19 swobodny spadek zestaw - (CONATEX nr kat. 1077092) zestaw 6 723,24 4339,44 

20 wahadto balistyczne - (FPN NYSA nr kat. 03-701) szt. 1 326,49 326,49 

21 

model do demonstracji ruchow Browna komplet - (CONATEX nr kat. 

1042251) 
komplet 1 714,73 714,73 

22 Kamertony- (JANGAR nr kat. Fiz000249) zestaw 1 177,12 177,12 

23 du2a kuweta drgari ze stroboskopem - (FPN NYSA nr kat. 03-253) szt. 1 5194,39 5194,39 

24 urzqdzenie do wytwarzania fal z silnikiem - (CONATEX nr kat. 1122081) szt. 1 3685,08 3685,08 

25 

zestaw do dogwiadczeti z optyki geometrycznej - (NOWA SZKOtA nr 

kat. QH0019) 
zestaw 1 473,55 473,55 

26 szkolna tawa optyczna - (FPN NYSA nr kat. 03-612) szt. 6 378,84 2273,04 

27 soczewki szklane i zwierciadta - (CONATEX nr kat. 1122081) zestaw 1 651,90 651,90 

28 zestaw elektrycznoge -(FPN NYSA nr kat. 03-707-1) zestaw 6 413,28 2479,68 

29 zestaw magnetyzm - (ALTAY nr kat. 4867.10) zestaw 1 2020,64 2020,64 

30 demonstrator pola magnetycznego - (CONATEX nr kat. 2026370) szt. 1 332,95 332,95 

31 maszyna elektrostatyczna - (FPN NYSA nr kat. 03-640) szt. 1 585,36 585,36 

32 wahadto elektrostatyczne - (CONATEX nr kat. 1102098) szt. 6 258,30 1549,80 

Pozostate irodki trwate (Konto 977) 

33 

plansza scienna - tablica stratygraficzna ze skamieniatokiami przewod-

nimi - (JANGAR nr kat. PLA000169) 
szt. 1 157,39 157,39 

34 

skala twardoki Mosha kolekcja 10 okazow - (JANGAR nr kat. 

SKA000015) 
zestaw 6 154,98 929,88 

35 przyrzqd do pobierania prob glebowych- (JANGAR nr kat. Bad000137) szt. 3 154,98 464,94 

36 

kompas / busola pryzmatyczny z wziernikiem - (VER GROUP Sp. z o.o. 

Sp. K) 
szt. 16 9,84 157,44 

37 

parki narodowe i inne formy ochrony przyrody w Polsce - przewodnik i 

atlas interaktywny po Polskich Parkach Narodowych na ptycie CD- (ME- 

RIDIAN nr kat. MR-MM-004) 

szt. 1 134,28 134,28 

38 zestaw dynamometrow - (MOJE BAMBINO nr kat. 571068) zestaw 6 82,41 494,46 

39 

wahadto z magnetycznym uchwytem mocujqcym - (CONATEX nr kat. 

1122043) 
szt. 6 67,65 405,90 

40 zestaw odwa2nikow - (FPN NYSAnr kat. 03-710) zestaw 1 164,75 164,75 

41 wahadto Newtona -(EDUVIUS) szt. 1 92,26 92,26 

42 model prasy hydraulicznej - (JANGAR nr kat. Fiz000344) szt. 1 52,28 52,28 

43 naczynia potqczone - (JANGAR nr kat. Fiz000200) zestaw 1 38,74 38,74 

44 

przyrzqd do demonstrowania prawa Pascala - (JANGAR nr kat. 

Fiz000294) 
szt. 1 39,98 39,98 

45 Kalorymetr - (EDUCARIUM nr kat. 480-3301) szt. 6 71,34 428,04 

46 zestaw do cicAwiadczeri Oersteda - (CONATEX nr kat. 1152024) zestaw 1 153,50 153,50 

47 Elektroskop - (MOJE BAMBINO nr kat. 03-641) szt. 6 87,33 523,98 

48 obrotowa mapka nieba - (EMA-PLC nr kat. BRTL49810011) szt. 35 21,42 749,70 

Razem [a] 88 020,11 
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§2. 

Strony potwierdzajq, ze Przekazujqcy przekazuje a Przyjmujqcy przyjmuje w nieodptatne 

uzytkowanie materiaty dydaktyczne okreglone w §1. 

§3. 

1. Przyjmujqcy zobowiqzany jest do wykorzystania zakupionych materiatow dydaktycznych 

zgodnie z zatozeniami projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejetnaki z 
geografii i fizyki u uczniow LO Skargi". 

2. Przyjmujqcy zobowiqzany jest do dbatoki oraz zachowania trwatoki celOw projektu 

„Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiektnaki z geografii i fizyki u uczniow LO 

Skargi"w okresie co najmniej 5 lat od dnia zakonczenia jego realizacji, w zakresie w jakim 

dotyczq one przedmiotu przekazania, w szczegolnoki zobowiqzuje siq do niepoddawania • 	projektu znaczqcym modyfikacjom tj. niepoddawania projektu przez okres 5 lat od daty 

jego oficjalnego zakoriczenia znaczqcej modyfikacji majqcej wptyw na charakter lub 

warunku realizacji projektu a tak2e powodujqcej uzyskanie nieuzasadnionej korzyki oraz 

zmiang charakteru wtasnoki nabytego mienia. 

3. Obowiqzkiem Przyjmujqcego jest utrzymanie przekazanego mienia w nale2ytej 

sprawnoki, przy czym koszty eksploatacji i konserwacji, w tym napraw pogwarancyjnych, 

ponoszone bqdq ze grodkow wtasnych szkoty. 

4. Przekazane materiaty i pomoce dydaktyczne nie mom zmienia6 Iokalizacji w okresie 

trwatoki projektu. Ponadto otrzymanego wyposa2enia nie mo2na wykorzystywa6 

w celach komercyjnych. 

5. Przyjmujqcy zobowiqzany jest do niezwtocznego informowania o wszelkich dostrze2onych 

brakach i uchybieniach powierzonego mienia. 

6. Na ka2de 2qdanie Przekazujqcego Przyjmujqcy zobowiqzany jest do potwierdzenia stanu 

• 	przekazanego w u2ytkowanie wyposa2enia i materiatow dydaktycznych. 

§4. 

1. Protokot sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla ka2dej ze 

stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majq odpowiednie przepisy prawa. 

3. Zmiany protokotu wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewa2noki. 

PRZEKAZUJACY 	 PRZYJMUJACY 
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