
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku MBPR – OTC 
 

Lp. Nazwa Nr inwentarzowy Diagnoza 

1 2 3 4 

1. 

Zestaw 
komputerowy  

- bez monitora i UPS 
 

OTC/491/0029 

Komputer z 2011 r. Dell OptiPlex 390 DT, 
niekompletna jednostka centralna. Brak 
pamięci RAM i dysku HDD. Jednostka 
wyeksploatowana, parametry komputera 
nie pozawalają na poprawne działanie 
aktualnego oprogramowania, ulegająca 
częstym zawieszeniom. Uszkodzona płyta 
główna. 

2. Komputer Dell 
Vostro  OTC/II/005/0030 

Jednostka centralna z 2013 roku. Brak 
pamięci RAM i dysku HDD. Jednostka           
o niskich parametrach technicznych, nie 
współpracuje z  aktualnym 
oprogramowaniem. Ulega częstym 
zawieszeniom i samoczynnym restartom.  

3. Komputer Dell 
Vostro  OTC/II/005/0034 

Jednostka centralna z 2013 roku. Brak 
pamięci RAM i dysku HDD. Posiada 
uszkodzony zasilacz. Komputer 
charakteryzuje się słabymi parametrami 
technicznymi. Rozbudowa nieopłacalna. 

4. Komputer Dell 
Vostro  OTC/II/005/0028 

Jednostka centralna z 2013 roku. Brak 
pamięci RAM i dysku HDD. Komputer 
charakteryzuje się słabymi parametrami 
technicznymi. Ulega częstym restartom, 
posiada uszkodzoną płytę główną.  

5. Komputer Dell 
Vostro  OTC/II/005/0029 

Jednostka centralna z 2013 roku. Brak 
pamięci RAM i dysku HDD. Jednostka 
wyeksploatowana, cechująca się niskimi 
parametrami technicznymi, które nie 
pozwalają na płynna pracę użytkownika.   

 6. Drukarka HP 
Business Inkjet 2800 OTC/491/0024 

Drukarka pracująca od 2008r. 
wyeksploatowana, wydruki bardzo słabej 
jakości. Nie współpracuje z obecnymi 
systemami operacyjnymi. 

7. Monitor 19’’ 
Belinea MaxData OTC/491/5001 

Monitor 19’’, wyeksploatowany, 
przestarzały, wykazujący przebarwienia 
na ekranie, posiada uszkodzony 
włącznik. 

 

8. 
Aparat cyfrowy 

Kodak Easy Share 
Z7590 

OTC/V/001/0108 

Aparat zakupiony w 2005 r., zdjęcia słabej 
jakości, dość powolny, przestarzały, został 
zastąpiony nowszym sprzętem o wyższych 
parametrach. 



9. Dysk zewnętrzny WD 
1 TB 

 
OTC/V/001/0169 

Urządzenie z 2015. Dysk nie zgłasza się,  
brak komunikacji, posiada uszkodzone 
elementy elektroniczne.  

10. 
Mapa cyfrowa 
województwa 

ciechanowskiego 
OTC/02/0001 

Zasób zakupiony w 2001 r., nie 
wykorzystywany w pracach graficznych, 
nieaktualny. 

11. Oprogramowanie 
ShpTransPL OTC/VI/001/0002 

Program zakupiony w 2005 r., nie 
wykorzystywany w pracy, nieaktualny. Nie 
działający na obecnych systemach 
operacyjnych 

10. 
Program MAPINFO 

5.0 Pl 
 

OTC/02/0002 

Oprogramowanie GIS zakupione w 2001, 
niedziałąjące z obecnymi komputerami, 
zabezpieczone za pomocą klucza – port 
LPT, którego nie wykorzystuje się obecnie 
w standardzie konfiguracyjnym komputera. 

12. 
Zestaw 

komputerowy 
- monitor i UPS 

OTC/491/0031 

Zestaw z 2007 r., monitor LCD PHILIPS 
190B7CG/00 – 19‘’, wyeksploatowany, 
przestarzały, martwe piksele, 
przebarwienia na ekranie. 
UPS EATON 5110 –  uszkodzona elektronika 
nie podtrzymuje napięcia.   

13. 
Zestaw 

komputerowy 
- monitor i UPS 

OTC/491/0019 

Zestaw z 2007 r. monitor LCD PHILIPS 
190B7CG/00 – 19‘’, wyeksploatowany, 
przestarzały, martwe piksele, 
przebarwienia na ekranie. 
UPS EATON 5110 –  nie podtrzymuje 
napięcia.  

 
 


