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PRZETARG PISEMNY PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ WYMIENIONEGO SPRZĘTU/ ARTYKUŁÓW
Nr 

poz. 
przet.

Nazwa  
sprzętu - marka/typ  

(artykułu)

Ilość 
poz. 

przet.

Nr fabryczny Rok prod. Cena 
wywoławcza 

netto (zł)  
za poz. przet.

1
Urządzenia pomiarowe - pakiet zawierający 15 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: generatory, 
amperomierze, oscyloskopy, testery, mierniki itp.

1 600

2
Sprzęt warsztatowy - pakiet zawierający 59 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: frezy, narzynki,  
oprawki do narzynek oraz wiertła kręte (także z uchwytami stożkowymi)

2 500

3 Pręt winidurowy fi 16 2011141p - pakiet w ilości 37,00 kg 500

4
Elementy pieca piekarskiego OPP - pakiet zawierający 2 poz. asort.: w tym: rotor pieca piekarskiego  
OPP 61-30-03-01-00 - 1 szt. i kołyska 61-30-03-04-00 - 2 szt.

100

5
Części zamienne do samochodów FORD MONDEO, FOKUS i TRANSIT - pakiet zawierający 59 poz. asort.  
(wg oddzielnego wykazu)

2 000

6
Części zamienne do samochodów DAEWOO ESPERO, LANOS i NUBIRA - pakiet zwierający 48 poz. asort.  
(wg oddzielnego wykazu)

1 000

7
Części zamienne do samochodów POLONEZ, OPEL, LUBLIN, SSANGYONG - pakiet zawierający 36 poz. asort.  
(wg oddzielnego wykazu)

600

8 Części zamienne do krajalnicy chleba - pakiet zawierający 18 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 500
9 Części zamienne do kotłów warzelnych - pakiet zawierający 14 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 500

10 Części zamienne do obieraczki ziemniaków - pakiet zawierający 27 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 1 200
11 Części zamienne do krajalnicy żywności - pakiet zawierający 27 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 1 000
12 Części zamienne do maszynki do mięsa - pakiet zawierający 36 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 1 200
13 Sakshorn tenorowy B B&S 3032/2 1 bd 1993 500
14 Róg waltornia F/B 1 bd 1968 800
15 Saksofon tenorowy B AMATI ATS32Z/0 1 45013 1989 600
16 Trąbka B 1 447047 1988 200

17
Blachy kominowe do namiotów - pakiet zawierający 3 poz. asort., w tym: blacha kominowa do namiotu N-6/97 - 25 szt., 
blacha kominowa do namiotu N-6 - 2 szt. i blacha kominowa do namiotu NS-97 - 324 szt.

200

18 Zlewozmywak 3-komorowy 3DM-3227A 1 bd bd 200

19
Cysterna na wodę CW-4 na przyczepie 
2-os. 3 000 l

1 70670 1970 5 000

20
Samochód ogólnego przeznaczenia średniej 
ładowności STAR 200

1 A200W0259733 1987 10 000

21-25
Zbiornik na wodę na płozach 500 l bez 
wyposażenia

5

310 1982 250
2679 1979 250
2937 1980 250
742 1987 250
768 1987 250

26-27 Zbiornik na wodę 1000 l na przyczepie 1-os. 2
483182 1982 1 500

4748 1982 1 500

28-29 Dres - pakiet w ilości 25 kpl.
550
550

30 Dres - pakiet w ilości 50 kpl. 1 000
31 Dres - pakiet w ilości 100 kpl. 1 800
32 Autobus sztabowy AS-2 na STAR 660M1 1 660M1E3TECH0012868 1965 8 000

33
Autocysterna na samochodzie STAR 660 M2 
o poj. 4 000 l

1 8224452 1976 8 000

34 Chłodnia na samochodzie STAR 29 1 A290147029 1975 6 000

35 Samochód do przewozu chleba STAR 29 1 A290147355 1975 5 000
36 Mikrobus LUBLIN 3314 1 SUL331412V0026678 1997 2 000

37
Samochód ogólnego przeznaczenia małej 
ładowności LUBLIN 3302

1 SUL330211T0013203 1995 2 000

38 Podnośnik widłowy spalinowy RAK 7B 1 1470 1986 10 000

39
Przyczepa transportowa średniej ładowności 
D-46 o ład. 3 500 kg

1 13360 1986 6 000

40
Wózek transportowy akumulatorowy 
WNA-1320

1 6092 1978 2 000

41
Sprzęt infrastruktury wojskowej - pakiet zawierający 34 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: brzeszczoty piły 
maszynowej, piły ramowe, mostki, mufy, przekaźniki, stateczniki, żarówki, programatory, styczniki, uchwyty kablowe,  
strugi do drewna, zamki itp.

900

42 Samochód mikrobus LUBLIN II 3314 1 SUL331412X0036748 1999 1 600

43
Kompresor olejowy EWRO 230/8/24 
EINHELL

1 003896 1992 200

44
Sprzęt warsztatowy i instalacyjno-budowlany - pakiet zawierający 44 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: szlifierki 
i wiertarki ręczne różne, butle na gaz, mufy, nakrętki, nity, wkręty, wyłączniki, sekatory ogrodowe, łączniki, oprawy itp.

2 500

45 Frezarka dolnowrzecionowa LF-1 1 bd bd 2 000
46 Wiertarka pozioma LBSE-1 1 bd bd 200

47
Samochód ogólnego przeznaczenia małej 
ładowności LUBLIN 3324

1 SUL332411T50014258 1997 1 500

48
STAR 200 SMW-20 (do przewozu 
wielkogabarytowych pojemników)

1 70440 1989 12 000

49
Podnośnik widłowy akumulatorowy 
WW-1213

1 4035 1987 4 000

50-51 Kontenerowa łaźnia polowa KŁP-10 2
ZGKŁP060303 2003 12 000
ZGKŁP060308 2003 12 000

52
Urządzenie rolkowe do sprawdzania 
hamulców RH-500

1 bd bd 400

53 Sprężarka powietrza 1JS60MT 1 bd bd 500

54
Sprzęt infrastruktury wojskowej - pakiet zawierający 79 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: klucze, lutownice, 
łożyska, mufy kablowe, uchwyty stalowe, zawory, oprawki do narzynek i narzynki, wiertła itp.

1 000

55
Sprzęt instalacyjno-budowlany - pakiet zawierający 11 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: kolana, rury, trójniki, 
zaślepki i złączki PCV

180

56 Skrzynia na akta metalowa 510x350x200 mm - pakiet w ilości 10 szt. 200

57
Samochód średniej ładowności wysokiej 
mobilności STAR-266

1 266 812853 1978 8 000

58
Samochód ogólnego przeznaczenia średniej 
ładowności STAR-200

1 A 200 W02 58575 1987 10 000

59 Skrzynie drewniane różne - pakiet zawierający 10 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 2 000
60 Puszki blaszane do amunicji i zapalników - pakiet zawierający 5 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 800
61 Części zamienne do motopompy M-800 - pakiet zawierający 177 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 1 000
62 Części zamienne do urządzenia grzejnego UG - pakiet zawierający 175 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 400

63
Wyposażenie internatu - pakiet zawierający 26 poz. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: meble, bieliznę pościelową, 
urządzenia kuchenne, telewizory, lampy, telefony itp.

2 000

64
Wyposażenie internatu - pakiet zawierający 15 poz. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: bieliznę pościelową,  
stół kuchenny, telewizory, radia itp.

200

65
Wyposażenie internatu - pakiet zawierający 58 poz. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: meble, bieliznę pościelową, 
urządzenia kuchenne, lampy, telefony itp.

6 000

1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2018 r. o godz. 11:30 w OR AMW we Wrocławiu  
ul. Zwycięska 39.

2.  Mienie wystawione na przetarg dostępne jest do obejrzenia w dniach 26 – 27.02.2018 r., w godz.  
9:00 – 13:00 w następujących miejscach:

 •  poz. 1-16 magazyn OR AMW we Wrocławiu, ul. Zwycięska 62, p. Szot tel. 603 388 764;
 •  poz. 17-31 magazyn OR AMW we Wrocławiu, ul. Poznańska 58, p. Cygan tel. 607 429 310;
 •  poz. 32-34 i 36-37 JW 1245 Wrocław, ul. Trzmielowicka 28, poz. 32 p. Herok tel. 261 655 445, poz. 33  

p. Sobczak tel. 669 375 063, poz. 34 p. Michalak tel. 535 156 525, poz. 36 p. Olesiuk tel. 261 655 444,  
poz. 37 p. Krzemieński tel. 261 655 421;

 •  poz. 35 magazyn JW 1245Wrocław, ul. Hallera 36/38, p. Woś tel. 519 774 992;
 •  poz. 38-40 RZI Wrocław, ul. Ligocka 4, p. Stypułkowski tel. 261 657 436;
 •  poz. 41 2 WOG SOI-1 Wrocław, ul. Hallera 36/38, p. Gostyński tel. 695 978 803;
 •  poz. 42 JW 4161 Kłodzko, ul. Walecznych 59, p. Olewicz tel. 661 829 341;
 •  poz. 43-46 2 WOG SOI Kłodzko, ul. Walecznych 59, p. Kwapisz tel. 501 654 139;
 •  poz. 47 2 WOG GZ Brzeg, ul Sikorskiego 6, p. Kolbusz tel. 261 637 665;
 •  poz. 48 2 WOG SOI Brzeg, ul. Sikorskiego 6, p. Omasta tel. 722 082 358;
 •  poz. 49 JW 1145 Bolesławiec, ul. Wojska polskiego 54, p. Koplin tel. 261 646 491;
 •  poz. 50-51 10 BLog Opole, ul. Domańskiego 68, poz. 50 p. Capiga 601 557 004, poz. 51 p. Solich  

tel. 508 315 551; 
 •  poz. 52 JW 4231 Komprachcice, p. Wawrzyniak tel. 668 453 930;
 •  poz. 53-54 JW 2286 Szumirad k. Opola, p. Wilkowski tel. 261 696 058;
 •  poz. 55 4 WOG SOI Opole, ul. Zbożowa 31, p. Nowosielski 669 942 286;
 •  poz. 56 2 WOG SOI Oleśnica, ul. Wileńska 14, p. Kollinger tel. 261 665 842;
 •  poz. 57-60 4 RBLog Skład Jastrzębie, poz.57-58 p. Zwoliński tel. 261 662 296, poz. 59-60 p. Tomaszczyk 

tel. 261 662 297;
 •  poz. 61-62 4 RBLog Skład Milicz, p. Korzeniowski tel. 261 662 531, 261 662 532;
 •  poz. 63 Internat Garnizonowy we Wrocławiu, ul. Obornicka 124, p. Wota tel. 71 352 44 03;
 •  poz. 64 Internat Garnizonowy w Bolesławcu, ul. Artyleryjska 4, p. Jośko tel. 513 458 484;
 •  poz. 65 Administracja osiedla mieszkaniowego w Opolu, ul. Domańskiego 103, p. Studzińska  

tel. 693 086 091.
3.  Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 30.03.2018 r.
4.  Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 1, 2, 5-12, 41, 44, 54, 55, 59-65 do wglądu na stronie 

internetowej – 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 Oddział Wrocław przy ul. Malarskiej 26, nr konta: 91 1130 
1033 0000 0060 0720 0026, 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 ter-

minie 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. Pozostałą część kwoty należy wpłacić przelewem na konto BGK O/Wrocław nr 49 1130 1033 
0000 0060 0720 0006. 

9.  Do przetargu mogą przystąpić podmioty, które nie mają zaległych zobowiązań wobec AMW.
10.  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.).

11.  Ofertę należy złożyć w kancelarii Oddziału Regionalnego AMW we Wrocławiu, ul. Sztabowej 32, 
do dnia 01.03.2018 r. do godz. 10:00. 

12.  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 zamknię-
tej (zaklejonej), nieprzezroczystej i opieczętowanej kopercie, na której oferent umieszcza:

 •  nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
 •  nazwę i adres organizatora przetargu;
 •  dopisek: „Przetarg nr 1/OR/2018 – nie otwierać przed 01.03.2018 r. do godziny 11:30”.
13.  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).
14.  Formularz ofertowy oraz projekt umowy sprzedaży można pobierać w Oddziale we Wrocławiu,  

ul. Zwycięska 39 od dnia 15.02.2018 r. do dnia 28.02.2018 r., w godz. 9:00 – 14:00 w pok. nr 4  
lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt – Sprzęt wojskowy  
– Przetargi”. 

15.  Oferta niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia,  
a w szczególności formularza ofertowego, zostanie odrzucona.

16.  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 do-
datkowo może być w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku elektronicznym. W przypadku rozbieżności 
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) podpisującą 
(-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 po-

stępowania przetargowego. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  Oferent jest związany ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert do czasu zawarcia umo-

wy sprzedaży.
17.  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.

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

19.  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 rejestra-
cyjnych.

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

20.  Do oferowanej ceny sprzętu/artykułów zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
21.  W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, 

sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w umowie sprzedaży.
22.  Szczegółowe informacje: e-mail: wroclaw@amw.com.pl, faks 71 710 72 01 oraz tel. 71 710 72 66,  

71 710 72 55, od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00.

ODDZIAŁ REGIONALNY AMW 
we Wrocławiu 

ul. Sztabowa 32, 50-984 Wrocław
tel. 71 710 72 00, fax 71 710 72 01

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

OFERTA BEZPRZETARGOWA 
ODDZIAŁ POSIADA W OFERCIE M.IN.:

Artykuły mundurowe, medyczne i żywnościowe.
Wymienione mienie można nabywać w OR AMW we Wrocławiu, ul. Zwycięska 39,

od wtorku do czwartku, w godz. od 8:30 do 14:00.
Szczegółowe informacje: na stronie www.amw.com.pl w dziale:

„Uzbrojenie i sprzęt – Sprzęt wojskowy – Sprzedaż bezprzetargowa”
oraz pod tel. 71 710 72 08, 71 710 72 65, 71 710 72 55


