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PRZETARG PISEMNY PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ WYMIENIONEGO SPRZĘTU (ARTYKUŁÓW/ODPADÓW)
Nr 

poz. 
przet.

Nazwa sprzętu - marka/typ (artykułu/odpadu) Ilość poz. 
przet.

Nr fabryczny Rok  
prod.

Cena 
wywoławcza 
netto (zł) za 
poz. przet. 

1
Sprzęt służby łączności – pakiet zawierający 16 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: multimetr analogowy, telefaksy 
CANON, urządzenie dyspozytorskie UD-90M, moduł transmisji pakietowej itp.

500

2
Sprzęt służby infrastruktury – pakiet zawierający 70 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: ograniczniki okienne, listwy 
zaciskowe, drzwiczki eksploatacyjne kotła KZ-5, gniazda bezpiecznikowe, przekaźniki termiczne, rusztowina, górnopłuk biały, zawory, 
osłony termostatów itp. 

3 500

3 Sprzęt służby geograficznej – pakiet zawierający 10 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: zasilacz UPS, odbiorniki GPS itp. 1 500

4
Przepracowane produkty MPS - pakiet o masie 6 022,00 kg zawierający: inne oleje silnikowe – 2 860,00 kg (kod odpadu 13 02 08*); 
inne oleje przekładniowe – 1 368,00 kg (kod odpadu 13 02 08*); inne oleje hydrauliczne – 1 596,00 kg (kod odpadu 13 01 13*);  
płyny zapobiegające zamarzaniu – 198,00 kg (kod odpadu 16 01 15) 

3 500

5
Przepracowane inne paliwa (mieszanina odpadowych paliw lotniczych technologicznych - 575,00 kg; mieszanina odpadowego paliwa 
WB95 i oleju napędowego - 704,00 kg) o masie 1 279,00 kg (kod odpadu 13 07 03*)

2 300

6 Zużyte opony (nienadające się do bieżnikowania) – pakiet o masie 2 000,00 kg (kod odpadu 16 01 03) 1 200

7 Przecinarka elektryczna do metalu 3kW Kościan 1 F: 4564 1989 400

8 Autobus sztabowy AS-2 na samochodzie STAR 660M2 (bez wyposażenia) 1 F: 103 1969 6 000

9 Kanistry stalowe „W” KS-20 20L – 20 szt. 200

10
Sprzęt służby transportu i ruchu wojsk – pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: wózek akumulatorowy MELEX 667,  
pojemnik metalowy ŻNIN 

300

11
Sprzęt służby kulturalno-oświatowej – pakiet zawierający 49 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: odbiorniki radiowe, 
odbiorniki telewizyjne, magnetowidy, odtwarzacze, aparaty fotograficzne, zestawy mikrofonowe itp. 

600

12 Nadwozie SM-1 (bez wyposażenia) 1 b/n b/d 1 500

13 Sala operacyjna na samochodzie STAR 660 nadwozie Typ 250 (bez wyposażenia) 1 P: A660M2TECH000429840 1980 6 000

14-
15

Piecyk grzewczy Siroko typ 266 2
F: 20113600745  
F: 20113600019 

1988 
1981

300

16 Drewno opałowe (S-4) iglaste/liściaste o dł. 1,2 m i 2,4 m pakiet zawierający 619,85 m3 42 000

17
Sprzęt MPS – pakiet zawierający 14 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: beczki emaliowane 200 l, beczki stalowe „W” 
MON BSO 200 l, beczki stalowe nietypowe różne pojemności, lejki do oleju i paliwa, pochylnia do beczek itp.

600

18 Autobus sztabowy AS na samochodzie STAR 660M1 (bez wyposażenia) 1 P: 660M1E3TECH0013108 1965 5 000

19
Sprzęt służby infrastruktury – pakiet zawierający 60 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym. m. in.: bezpieczniki, łożyska, nakrętki, 
nity itp.

1 500

20
Sprzęt służby infrastruktury – pakiet zawierający 60 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym. m. in.: nity, pasy klinowe, przewody, 
śruby, łożyska, nakrętki itp. 

1 300

21
Sprzęt służby infrastruktury – pakiet zawierający 32 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: śruby, tarcze polerskie, węże, 
wkręty, zawiasy, zlewozmywak itp. 

900

22
Sprzęt MPS – pakiet zawierający 13 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym. m. in.: pojemniki plastikowe o różnej pojemności, 
beczki stalowe BS-200N 200L, węże gumowe itp.

1 600

23
Przepracowane produkty MPS - pakiet o masie 7 756,50 kg zawierający: inne oleje silnikowe – 6 002,40 kg (kod odpadu 13 02 
08*); mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych – 956,00 kg (kod odpadu 13 01 10*); płyny 
zapobiegające zamarzaniu zawierające substancje niebezpieczne – 798,10 kg (kod odpadu 16 01 14*) 

3 200

24
Złom różny – pakiet o masie 3 951,00 kg zawierający: złom aluminiowy – 17,50 kg (kod odpadu 17 04 02); złom żelaza i stali – 3 920,00 
kg (kod odpadu 17 04 05); złom metali nieżelaznych – 13,50 kg (kod odpadu 16 01 18) 

3 500

25 Zużyte opony (nienadające się do bieżnikowania) – o masie 1 265,00 kg (kod odpadu 16 01 03) 400

26 Autobus pasażerski Autosan H-10.10 1 P: SUADW3ACPWS160815 1998 12 000

27 Samochód ogólnego przeznaczenia średniej ładowności STAR 200 1 P: 47434 1985 5 000

28 Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności LUBLIN III 3322 1 P: SUL332212W0035538 1998 3 000

29 Podwozie samochodu STAR 660M2 1 P: 0229271 1981 6 000

30 Przyczepa transportowa średniej ładowności D-46 1 F: 10717 1977 4 500

31 Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności HONKER 2324 1 P: SUL232414V0000040 1997 8 000

32 Żuraw R-101 na samochodzie JELCZ-325 (udźwig 10 t) 1 P: 010358 1986 20 000

33 Samochód osobowy VOLVO V40 1 P: YV1VW10K31F677420 2000 3 500

34 Samochód średniej ładowności wysokiej mobilności STAR 660M3 1  P: 0128817 2001 7 000

35 Samochód ogólnego przeznaczenia średniej ładowności STAR 200 1 P: 53346 1986 5 000

36 Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności LUBLIN III 3322 1 P: SUL332212W0035556 1998 3 000

37 Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności LUBLIN III 3322 1 P: SUL332212X0036248 1999 3 000

38 Kosiarka rotacyjna Z105/1 1 F: 54659 1998 1 000

39
Sprzęt służby infrastruktury – pakiet zawierający 8 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: płaskowniki, kątowniki, pręty, 
rury itp. 

5 000

40
Sprzęt służby infrastruktury – pakiet zawierający 13 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym. m. in.: bezpiecznik automatyczny, 
brzeszczot, gniazdo bezpiecznikowe, pompa 40PJM160, licznik energii elektrycznej itp. 

2 900

41
Kosiarki – pakiet zawierający 7 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: kosiarka spalinowa PLM 4101 MAKITA,  
kosy spalinowe Stiga, HUSQVARNA itp. 

600

42
Złom różny – pakiet o masie 34 846,74 kg zawierający: złom aluminiowy – 82,44 kg (kod odpadu 17 04 02); złom żelaza i stali  
– 32 944,30 kg (kod odpadu 17 04 05); wybrakowane wyroby żeliwne – 320,00 kg (kod odpadu 10 09 80); złom mieszaniny metali  
– 1 500,00 kg (kod odpadu 17 04 07)

30 000

43
Złom różny – pakiet o masie 5 994,80 kg zawierający: złom aluminiowy – 26,50 kg (kod odpadu 17 04 02); złom żelaza i stali – 5 930,00 
kg (kod odpadu 17 04 05); złom miedziany – 38,30 kg (kod odpadu 17 04 01) 

5 500

44 Wiatrówka oficerska wojsk lądowych wzór 92 – 250 szt. 1 b/d b/d 500

45 Wiatrówka oficerska wojsk lotniczych wzór 92 – 250 szt. 1 b/d b/d 500

46 Szelki do oporządzenia – 500 szt. 1 b/d b/d 400

47 Torba na wyposażenie – 500 szt. 1 b/d b/d 1 500

48 Sześciokątne płyty betonowe (trylinka) grubości 12 cm – 3 120 szt. (312 m2) 7 000

49 Kostka granitowa surowo łupana o średniej grubości 18 cm. (ok. 115 m2) 6 000

50 Płyty typu Jomb – 30 m2 (ażurowe) 750

51
Odpady drewniane – pakiet o masie 18 000,00 kg zawierający: odpadowe meble – 11 000,00 kg (kod odpadu 17 02 01); płyta wiórowa 
– 7000,00 kg (kod odpadu 03 01 05)

150

52 Odpady z tworzyw sztucznych (w tym tapicerowane siedziska) o masie 637,00 kg (kod odpadu 17 02 03) 30

53 Inne paliwa (mieszanina odpadowych paliw lotniczych technologicznych) o masie 73 683,00 kg (kod odpadu 13 07 03*) 110 000

1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.06.2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie OR AMW w Poznaniu,  
ul. Dojazd 30.

2.  Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 04-05.06.2018 r. w godz.  
10.00-14.00 oraz w dniu przetargu w godz. 8.00-10.00 w następujących miejscach:

 -  poz. 1-5 JW 1156 Poznań, ul. Silniki 1, poz. 1 p. Stępa, tel. 603 790 191, poz. 2 pani Zwarycz, tel. 261 547 
401, poz. 3 p. Rutkowski, tel. 695 661 621, poz. 4-5 p. Michalik, tel. 693 134 459, 

 -  poz. 6 JW 1156 Śrem, ul. Wojska Polskiego, p. Przybylski, tel. 261 524 325, JW 1156 Leszno, ul. Racławicka 
1, p. Teper, tel. 261 677 343,

 -  poz. 7-9 JW 1156 Leszno, ul. Racławicka 1, poz. 7 p. Teper, tel. 261 677 343, poz. 8 p. Ścibiwołk, tel.  
261 677 812, poz. 9 p. Pietrowicz, tel. 781 099 574,

 -  poz. 10-16 JW 3293 Powidz, ul. Witkowska 8, poz. 10 p. Prus, tel. 261 544 347, poz. 11 p. Kijewski, 
tel. 261 544 505, poz. 12 p. Bochniak, tel. 261 544 924, poz. 13 p. Matynia, tel. 261 544 367, poz. 14-15  
p. Wolaszek, tel. 261 544 212, poz. 16 p. Sucholas, tel. 261 544 260, 

 -  poz. 17-18 JW 1151 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 78, poz. 17 p. Bugajny, tel. 261 611 281, poz. 18 pani 
Machlańska, tel. 261 611 134,

 -  poz. 19-29 JW 5277 Poznań, ul. Dojazd 30, poz. 19-21 p. Bryja, tel. 505 241 849, poz. 22-23 p. Andrzejewski, 
tel. 696 587 807, poz. 24 p. Roszak, tel. 501 816 955, poz. 25, 29 p. Grzeszczak, tel. 519 720 776, poz. 26-28 
p. Lewandowski, tel. 261 575 257, 

 -  poz. 30-37 JW 5277 Biedrusko, ul. 7 Pułku Strzelców Konnych, p. Kiedrowicz, tel. 261 579 103,
 -  poz. 38-42 JW 5277 Biedrusko, ul. Chludowska 9, poz. 39, 40, 42 p. Pawlicki, tel. 261 579 143, poz. 38, 41 

p. Rubach, tel. 600 673 923, 
 -  poz. 43 JW 3293 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 71, p. Decowski, tel. 691 353 737,
 -  poz. 44-47 OR AMW Poznań, ul. Dojazd 30, p. Duchnicki, tel. 61 660 67 80,
 -  poz. 48-52 OR AMW Poznań, ul. Dojazd 30, p. Znojek, tel. 61 660 67 78,
 -  poz. 53 JW 3293 Powidz, ul. Witkowska 8, p. Cygankiewicz tel. 605 783 005.
3.  Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 06.07.2018 r.
4.  Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 1-3, 11, 17, 19-22 i 39-41 do wglądu na stronie inter-

netowej – www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania. 
5.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wy-

branych pozycji przetargowych. 
  Wadium należy wpłacać wyłącznie przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku 

Gospodarstwa Krajowego O/Poznań nr konta 03 1130 1088 0001 3115 8520 0013, podając w tytule 
przelewu nr i datę przetargu oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

6.  Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgo-
wania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu. Potwierdzenie 
dokonania przelewu należy okazać organizatorowi przetargu lub dołączyć do oferty wraz z informacją 
o numerze konta, na które ma być wadium zwrócone.

7.  Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli:
 •  oferent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży lub nie zawrze jej w terminie 

7 dni od dnia wyboru oferty;
 •  oferent nie uiści ceny nabycia w terminie określonym w umowie sprzedaży.
8.  Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone w ciągu pięciu dni 

roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet 
ceny nabycia.

9.  Do przetargu mogą przystąpić podmioty, które nie mają zaległych zobowiązań wobec AMW.
10.  Do przetargu na poz. 4-6, 23-25, 42-43, 51-53 mogą przystąpić podmioty gospodarcze, które posiadają:

 •  zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odbioru i obrotu odpadów stanowiących przedmiot prze-
targu,

 •  aktualne zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie (odzysk albo unieszkodliwianie) odpadów stanowiących 
przedmiot w/w pozycji przetargowych,

 •  aktualne zezwolenie na transport odpadów lub zaświadczenie o wpisie do rejestru BDO opatrzone numerem 
rejestrowym, w zakresie transportu odpadów stanowiących przedmiot w/w pozycji przetargowych.

  Dokumenty te należy złożyć w kopiach poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez oferenta lub 
osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

 Nabywca zobowiązany jest również do podpisania:
 •  umowy sprzedaży,
 •  „Karty przekazania odpadów” wystawionej przez wytwórcę odpadów (w dniu odbioru).
11.  Do przetargu na poz. 51 mogą przystąpić osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przed-

siębiorcami zamierzające wykorzystać odpady na własne potrzeby, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki 
organizacyjne niebędące przedsiębiorstwami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne oraz dopusz-
czalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 93), bez konieczności spełnienia warunków przewidzianych 
dla podmiotów gospodarczych, o których mowa w pkt. 10. Jednocześnie nabywca odpadów zobowiązany 
będzie do podpisania oświadczenia odbioru odpadów na własne potrzeby.

12.  Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu nie posiadają zezwolenia na ich eksploatację. 
Nabywca zobowiązany jest, przed ich dalszą eksploatacją, do przeprowadzenia badań przez upoważniony 
organ dozoru technicznego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1040 z późn. zm.).

13.  Ofertę należy złożyć w kancelarii OR AMW w Poznaniu, ul. Dojazd 30, pok. nr 1 w terminie do dnia 
06.06.2018 r. do godziny 10.30.

14.  Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana 
w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w za-
mkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej i opieczętowanej kopercie, na której oferent umieszcza:

 •  nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
 •  nazwę i adres organizatora przetargu;
 •  dopisek: „Przetarg nr P-5/OPDG/2018 – nie otwierać przed dniem 06.06.2018 r. do godziny 

11.00”.
15.  Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” i zawierać:
 •  dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
 •  oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
 •  oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
 •  wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
 •  wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (pełnomocnictwa upoważnienia 

- jeżeli są wymagane);
 •  podpisanie oświadczenia podatnika, że jest lub nie jest zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny  

– dotyczy poz. 6, 24-25, 39, 42-43 i 52.
16.  Formularz ofertowy oraz projekt umowy sprzedaży można pobierać w siedzibie Oddziału w Poznaniu od 

dnia 22.05.2018 r. do dnia 05.06.2018 r., w godz. 8.00 do 16.00 oraz w dniu przetargu do godz. 10.30, pok. 
nr 22 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt – Sprzęt wojskowy  
– Przetargi”. 

17.  Oferta niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia, a w szcze-
gólności formularza ofertowego, zostanie odrzucona.

18.  Oferta na pozycje przetargowe musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej w wersji 
papierowej w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie długopisem) oraz 
dodatkowo może być w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku elektronicznym. W przypadku roz-
bieżności pomiędzy ofertą w wersji papierowej, a ofertą w wersji elektronicznej decydującą będzie wersja 
papierowa. Oferent może złożyć ofertę częściową, tj. tylko na te pozycje, którymi jest zainteresowany lub 
na wszystkie pozycje zgodnie z obwieszczeniem o przetargu. Oferent nie może złożyć więcej niż jedną 
ofertę cenową na daną pozycję przetargową. W przypadku dwóch lub więcej ofert złożonych na daną 
pozycję przez jednego oferenta oferty te podlegają odrzuceniu.

  Oferta w formie pisemnej w wersji papierowej musi być zaparafowana na każdej stronie i własnoręcznie 
podpisana zgodnie z obowiązującym danego oferenta sposobem reprezentacji i powinno to bezpośrednio 
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. 

  Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (-y) podpi-
sującą (-e) ofertę.

  Załączniki do formularza oferty stanowią integralną część oferty i powinny być spięte wraz z formula-
rzem oferty.

  Oferent może uzupełnić/zmienić lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert. 
  Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania po zakończeniu 

postępowania przetargowego. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoże-
niem oferty.

  Oferent jest związany ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert do czasu zawarcia umo-
wy sprzedaży.

19.  W przypadku stwierdzenia, że cena dwóch lub więcej ofert jest taka sama, komisja przetargowa zwróci 
się do tych oferentów o dodatkową ofertę cenową albo podejmie decyzję o kontynuowaniu przetargu 
w formie licytacji ustnej pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką samą cenę.

20.  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania 
z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przy-
czyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników  
przetargu.

21.  Sprzęt jest niesprawny technicznie i wydawany bez instrukcji obsługi. Odbiór zakupionego 
mienia (załadunek, transport) odbywa się siłami i środkami własnymi nabywcy oraz na jego koszt. 

  Pojazdy będą wydane nabywcy bez akumulatorów, płynów eksploatacyjnych, tablic i dowodów reje-
stracyjnych.

  Sprzedający w odniesieniu do przedsiębiorców nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 
sprzedanych towarów. Zakupiony towar nie podlega reklamacji. Natomiast w odniesieniu do 
konsumentów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży konsumenckiej. 

22.  Do oferowanej ceny sprzętu (artykułów/odpadów) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, 
za wyjątkiem poz. 6, 24-25, 39, 42-43 i 52 dla których podatek VAT rozlicza nabywca będący podat-
nikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.  
z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

23.  W przypadku nabycia poz. 16 stawka VAT wyniesie 8% na podstawie art. 41 ust. 2, w związku z art. 
146a pkt 2 ww. ustawy, zał. nr 3 poz. 18.

24.  W przypadku poz. 5 i 53 podatek akcyzowy opłacony został w należytej wysokości.
25.  W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, 

sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w umowie sprzedaży.
26.  Szczegółowe informacje: e-mail: z.znojek@amw.com.pl, faks 61 660 67 01 oraz tel. 61 660 67 78  

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

ODDZIAŁ REGIONALNY AMW 
w POZNANIU

ul. Dojazd 30, 61-660 Poznań
tel. 61 660 67 78, fax 61 660 67 01

e-mail: marketing.poznan@amw.com.pl; www.amw.com.pl
NIP: 5261038122   REGON: 011263946

OFERTA BEZPRZETARGOWA 
ODDZIAŁ POSIADA W OFERCIE M.IN.:

Przedmioty mundurowe, drobny sprzęt służby żywnościowej i służby łączności.
Wymienione mienie można nabyć w Poznaniu, ul. Dojazd 30 we wtorki i czwartki, w godz. 9.00-13.00. Szczegółowe informacje: na stronie www.amw.com.pl w dziale: 

„Uzbrojenie i sprzęt – Sprzęt wojskowy – Sprzedaż bezprzetargowa” 
oraz pod tel. 61 660 67 78, 61 660 67 80, faks 61 660 67 01


