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

poz. 
przet.

Nazwa sprzętu – marka/typ  
(artykułu/odpadu)

Jm. Ilość poz. 
przet./

Jm.

Nr f 
abryczny

Rok  
prod.

Cena 
wywoławcza 

netto (zł)  
za poz. przet./Jm.

1 Urządzenie do weryfikacji i sortowania dokumentów Otto Künnecke  
(z wyposażeniem wg opisu, bez oprogramowania)

1 200819 2008 300 000,00

2 Zgarniarka D-357P (na ciągniku MOAZ) 1 218787 1987 13 000,00

3 Zgarniarka D-357P (na ciągniku MOAZ) 1 712 1977 13 000,00

4 Kuter Holowniczy KH-200 na przyczepie PKH 200 (z wyposażeniem wg opisu) 1 010273, P. 020871 1973 15 000,00

5 Kuter Holowniczy KH-200 na przyczepie PKH 200 (z wyposażeniem wg opisu) 1 010371, P. 030872 1971 15 000,00

6 Kuter Holowniczy KH-200 na przyczepie PKH 200 (z wyposażeniem wg opisu) 1 030872, P. 030271 1972 15 000,00

7 Ciągnik kołowy URSUS C-360 (bez kabiny, tylne koła bez powietrza,  
uszkodzona przednia lampa)

1 P. 603239 1987 8 000,00

8 Zestaw materiałów remontowych ZMR-4 – pakiet 2 kpl.  
(4 skrzynie z wyposażeniem wg opisu)

1 57; bn
1976  
1990

500,00

9 Namiot techniczny NT-61-66 (z wyposażeniem wg opisu) 1 2 000,00

10 Ciągnik kołowy URSUS C-385 (bez listwy podnośnika) 1 P. 32255 1981 10 000,00

11 Łożyska fi do 30 mm – pakiet zawierający 177 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 15 000,00

12 Łożyska fi pow. 30 mm – pakiet zawierający 243 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 30 000,00

13 Kontenerowy zestaw poligraficzny RISO GR 377 (z wyposażeniem wg opisu),  
w tym: agregat prądotwórczy HONDA, typ: SH7000DX nr ser. CAA2775580

1 99625096 bd 4 000,00

14 Maszyna offsetowa ADAST ADAMOW DOMINAT 525 1 52510115 1987 800,00

15 Podest sceniczny drewniany (30 szt. blatów płytowych o wymiarach 150x150 cm) 800,00

16 Sprzęt i materiały mps – pakiet zawierający 57 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 8 000,00

17 Techniczne środki materiałowe – pakiet zawierający 127 poz. asort.  
(wg oddzielnego wykazu, w tym: elektrody, łożyska, części zamienne do sprzętu mps)

20 000,00

18 Materiały techniczne – pakiet zawierający 107 poz. asort.  
(wg oddzielnego wykazu, w tym: gwoździe, nity, śruby, wkręty, zawleczki, płyty klingierytowe)

10 000,00

19 Rury miedziane, mosiężne, brązowe – pakiet zawierający 19 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 40 000,00

20 Wyroby stalowe – pakiet zawierający 67 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 40 000,00

21 Wyroby ze stali stopowych – pakiet zawierający 32 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 30 000,00

22 Pręty i płaskowniki mosiężne – pakiet zawierający 13 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 30 000,00

23 Blachy stalowe kwasoodporne – pakiet zawierający 11 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 17 000,00

24 Rury stalowe kwasoodporne – pakiet zawierający 17 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 15 000,00

25 Frezy, wiertła, narzynki – pakiet zawierający 70 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 1 500,00

26 Płyta z pleksi – pakiet zawierający 4 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 400,00

27 Sklejki, płyty wiórowe i pilśniowe, tarcica – pakiet zawierający 15 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 1 800,00

28 Wyroby stalowe (blacha, płaskowniki) – pakiet zawierający 4 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu, 594,80 kg) 800,00

29 Drewno z wycinki mieszane (opałowe – topola, brzoza, klon) – pakiet zawierający 300,0 m3 12 000,00

30 Części do pojazdów i ładowarki – pakiet zawierający 20 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 800,00

31 Druty nawojowe – pakiet zawierający 15 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 4 000,00

32 Laptopy – pakiet zawierający 29 szt. (wg oddzielnego wykazu; uszkodzone, bez dysków twardych oraz akcesoriów) 2 250,00

33 Tablety, telefony komórkowe – pakiet zawierający 54 szt. (wg oddzielnego wykazu; uszkodzone lub przestarzałe) 3 000,00

34 Elementy systemu sygnalizacji włamania, napadu i kontroli dostępu (z wyposażeniem wg opisu) 3 750,00

35 Odpady drewniane (z demontażu mebli) – pakiet zawierający 26 150,00 kg (kod odpadu 17 02 01) 25,00

36 Odpadowe kable inne niż wymienione w 17 04 10 (odpadowe kable miedziane 
w otulinach różnego rodzaju, kod odpadu 17 04 11)

kg 102 650,50 9,00

37 Zużyte urządzenia zawierające freony (kod odpadu 16 02 11*) kg 5 509,00 0,25

38 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (kod odpadu 16 02 13*) kg 12 186,65 0,35

39 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (kod odpadu 16 02 14) kg 33 985,50 0,40

40 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń (kod odpadu 16 02 16) kg 7 210,13 0,50

41 Odpadowe kable inne niż wymienione w 17 04 10 (kod odpadu 17 04 11) kg 625,50 1,00

42 Złom aluminiowy (menażki, manierki) (kod odpadu 17 04 02) kg 972,00 7,00

43 Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) kg 97 217,00 0,72

44 Złom aluminiowy (kod odpadu 17 04 02) kg 500,00 4,50

45 Złom miedzi, brązu, mosiądzu (kod odpadu 17 04 01) kg 75,60 12,00

46 Odpady z toczenia i piłowania żelaza (kod odpadu 12 01 01) kg 122,00 0,60

47 Odpady spawalnicze (kod odpadu 12 01 13) kg 2,00 0,60

48 Złom metali żelaznych (kod odpadu 16 01 17) kg 9 426,65 0,72

49 Złom metali nieżelaznych (kod odpadu 16 01 18) kg 26,00 4,00

50 Złom miedzi, brązu, mosiądzu (kod odpadu 17 04 01) kg 491,00 15,00

51 Złom aluminiowy (kod odpadu 17 04 02) kg 1 256,45 4,50

52 Złom ołowiu (kod odpadu 17 04 03) kg 45,50 4,50

53 Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) kg 51 507,50 0,72

54 Złom mieszanin metali (kod odpadu 17 04 07) kg 13 181,00 0,80

55 Odpady papieru i tektury (kod odpadu 19 12 01) kg 16 986,00 0,15

56 Zużyte urządzenia zawierające freony (kod odpadu 16 02 11*) kg 3 014,40 0,25

57 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (kod odpadu 16 02 13*) kg 4 563,07 0,35

58 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (kod odpadu 16 02 14) kg 38 371,12 0,40

59 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń (kod odpadu 16 02 16) kg 1 305,00 0,50

1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 maja 2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Oddziału 
Regionalnego AMW w Warszawie, ul. Chełmżyńska 9. 

2.  Przetarg na pozycje 37÷41, 43÷45, 46÷54, 56÷59 obejmuje sprzedaż jednemu oferentowi, 
wszystkich odpadów z danego przedziału pozycji przetargowych.

3.  Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 14 i 15.05.2018 r. w godz. 
8:00÷14:00 w następujących miejscach:

 •  poz. 1 – Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21, p. M. GOLEC 
tel. 22/601 43 67.

  Uwaga: Oferenci zainteresowani nabyciem poz. 1 zobowiązani są do uzgodnienia z wyżej 
wymienionym, w terminie do dnia 10.05.2018 r., daty i godziny oglądania urządzenia.

 •  poz. 2÷3 – 26 WOG GZ Kazuń Nowy, ul. Wojska Polskiego, p. S. BARTON;
 •  poz. 4÷9 – 26 WOG SPS Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Obwodowa 294, p. M. SZCZĘSNY;
 •  poz. 10÷12 – 2 RBLog Skład Warszawa, ul. Marsa 110 (wejście od ul. Gembarzewskiego),  

p. K. CEREGRA (poz. 10), pani S. KOSIM (poz. 11, 12);
 •  poz. 13÷15 – JW Nr 3964, mag. Warszawa, ul. Nieświeska 54/56, p. M. SZCZEPAŃSKI;
 •  poz. 16 – 2 RBLog Skład Puszcza Mariańska, p. M. ZACZKOWSKI, p. P. BUDYNEK;
 •  poz. 17÷24 – 2 RBLog WT Pilawa, ul. Wojska Polskiego, p. Z. BRONISZEWSKI (poz. 17, 18),  

p. G. PAWŁOWSKI (poz. 19÷24);
 •  poz. 25÷28 – WOFiTM Celestynów, ul. Wojska Polskiego 57, p. S. CZAJKA;
 •  poz. 29÷31 – SZI WGSI Warszawa, ul. Nieświeska 54/56, pani M. ILCZUK;
 •  poz. 32÷34 – Agencja Mienia Wojskowego, Warszawa, ul. Nowowiejska 26A, p. K. DŁUGOSZ (poz. 

32, 33) tel. 22 501 92 69, kom. 693 081 819, p. A. TARAS (poz. 34) tel. 22 314 99 31, kom. 691 
520 589;

 •  poz. 35 – Departament Administracyjny MON, Warszawa, ul. Rakowiecka 2, p. B. BARABASZ;
 •  poz. 36 – Centrum Zasobów Informatycznych Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13, p. P. DOMŻAŁOWICZ;
 •  poz. 37÷41 – 1 BLotTr Warszawa, 2 RBLog: Skład Zegrze, RWT Nowy Dwór Maz., 23 BLotT Mińsk 

Maz., 26 WOG: GZ Białobrzegi, SOI Białobrzegi, GZ Kazuń, Modlin, SOI Rembertów, JW 1230 Warszawa-
Wesoła, SOI Wesoła, GZ Zegrze, 42 BLotSz SOI Sochaczew, CZI Warszawa, DA MON Warszawa,  
JW 6021 Warszawa, OR MON Helenów, OZ Warszawa, OZŻW Warszawa, SKW Warszawa, SZI Warszawa, 
WOFiTM Celestynów;

 •  poz. 42 – 26 WOG GZ Białobrzegi, p. M. ZAWADZKA;
 •  poz. 43÷45 – SZI WGSI Warszawa, ul. Nieświeska 54/56, pani M. ILCZUK;
 •  poz. 46÷54 – 1 BLotTr Warszawa, 2 RBLog: Skład Zegrze, RWT Nowy Dwór Maz., 23 BLotT Mińsk Maz., 

26 WOG: GZ Białobrzegi, SOI Białobrzegi, GZ Kazuń, SOI Kazuń, Modlin, SOI Rembertów, GZ Wesoła,  
SOI Wesoła, GZ Zegrze, SOI Zegrze, 42 BLotSz SOI Sochaczew, CZI Warszawa, DA MON Warszawa, 
JW 6021 Warszawa, OR MON Helenów, OZ Garnizonu Stołecznego Warszawa, OZ Warszawa, OZŻW 
Warszawa, SKW Warszawa, WOFiTM Celestynów;

 •  poz. 55 – DA MON Warszawa, WOFiTM Celestynów, OZ Warszawa, Skład Warszawa, 26 WOG 
GZ Białobrzegi;

 •  poz. 56÷59 – 1 BLotTr Warszawa, 2 RBLog Skład Warszawa, Skład Pomiechówek, 23 BLT Mińsk 
Maz./Kol. Janów, 26 WOG Zegrze, GZ Zegrze, SOI Zegrze, GZ Kazuń, GZ Wesoła, DA MON Warszawa, 
OR MON Nowa Wieś k. Pruszkowa, OZ Warszawa, OZ DGW Warszawa, SKW Warszawa, JW Janówek, 
SZI Warszawa, WOFiTM Celestynów.

  Szczegółowy wykaz miejsc magazynowania odpadów ujętych pod pozycjami 36÷59 zamiesz-
czono na stronie internetowej www.amw.com.pl.

4.  Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 28.06.2018 r.
5.  Szczegółowe wykazy mienia oferowanego w poz. 11, 12, 16÷28 i 30÷33 oraz opis wyposa-

żenia sprzętu oferowanego w poz. 1, 4÷6, 8, 9, 13 i 34 do wglądu na stronie internetowej  
– www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

6.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej 
wybranych pozycji przetargowych, w tym na stanowiące odpady: poz. 36 – 92 386,00 zł, poz. 

37÷41 – 2 347,00 zł, poz. 42 – 681,00 zł, poz. 43÷45 – 7 316,00 zł, poz. 46÷54 – 6 782,00 zł, 
poz. 55 – 255,00 zł, poz. 56÷59 – 1 836,00 zł.

  Wadium należy wpłacać tylko przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa 
Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, nr konta: 17 1130 1017 0000 0060 0720 0022, 
podając w tytule przelewu numer i datę przetargu oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

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

8.  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.
9.  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 kwotę 

należy wpłacić przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego, 
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, nr konta: 18 1130 1017 0000 0060 0720 0004.

10.  Do przetargu mogą przystąpić podmioty, które nie mają zaległych zobowiązań wobec AMW.
11.  Do przetargu na poz. 35÷59 mogą przystąpić podmioty gospodarcze, które posiadają; 
 •  zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odbioru i obrotu odpadów stanowiących przed-

miot przetargu;
 •  aktualne zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie (odzysk albo unieszkodliwianie) odpadów sta-

nowiących 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 prze-
targowych;

 •  w przypadku poz. 37÷41 oraz 56÷59 – aktualny wpis do rejestru Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska lub wpis do rejestru BDO, w zakresie zbierania, przetwarzania albo recyklingu zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

  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).
12.  Ofertę należy złożyć w kancelarii Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie, ul. Chełmżyńska 9, w ter-

minie do dnia 18.05.2018 r., do godziny 11:00.
13.  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 P05/DGMR/2018 – nie otwierać przed dniem 18.05.2018 r., do godziny 

12:00”.
14.  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;
 •  oświadczenie o zarejestrowaniu lub nie jako podatnik VAT czynny (w przypadku składania oferty na 

poz. 20÷23, 28, 31÷33, 36÷59);
 •  wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;

 •  wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (pełnomocnictwa, upoważnienia 
– jeżeli są wymagane).

15.  Formularz ofertowy oraz projekt umowy sprzedaży można pobierać w siedzibie OR AMW w Warszawie 
od dnia 04.05 do dnia 17.05.2018 r. w godz. 8:00÷14:00, w pok. nr 029 lub ze strony internetowej 
www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt − Sprzęt wojskowy – Przetargi”.

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

17.  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 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 bezpośred-
nio 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 złożeniem oferty.
  Oferent jest związany ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert do czasu zawarcia umowy sprzedaży.
18.  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.

19.  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.

20.  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.

21.  Do oferowanej ceny sprzętu (artykułów/odpadów) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% 
za wyjątkiem:

 •  poz. 20÷23, 28, 31÷33, 36÷59, dla których podatek VAT rozlicza nabywca będący podatnikiem, 
o którym mowa w art. 15 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.  
Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zarejestrowany jako podatnik VAT czynny; 

 •  poz. 29, dla której stawka VAT wyniesie 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 
ww. ustawy, zał. nr 3, poz. 18.

22.  W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez na-
bywcę, sprzedawca nalicza stosowne kary umowne określone w umowie sprzedaży. 

23.  Szczegółowe informacje: p. Piotr Perz p.perz1@amw.com.pl, tel. 22/314-98-40 lub p. Mirosław Wołyniec 
m.wolyniec@amw.com.pl, tel. 22/314-98-34 od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00÷15:00. 

ODDZIAŁ REGIONALNY AMW 
w WARSZAWIE

ul. Chełmżyńska 9, 04–247 Warszawa
tel. (22) 326-10-10, faks (22) 326-10-01

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

OFERTA BEZPRZETARGOWA 
ODDZIAŁ POSIADA W OFERCIE M.IN.:

umundurowanie i wyekwipowanie żołnierzy, artykuły medyczne itp.
Wymienione mienie można nabyć w Warszawie, ul. Puławska 100 od wtorku do czwartku, 
w godz. od 9:00 do 14:00 . Szczegółowe informacje: na stronie www.amw.com.pl w dziale: 

„Uzbrojenie i sprzęt – Sprzęt wojskowy – Sprzedaż bezprzetargowa” oraz pod tel. 22/326-11-90


