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OGŁASZA
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 Urządzenie do weryfikacji i sortowania dokumentów OTTO KÜNNECKE (z wyposażeniem wg opisu, bez oprogramowania) 1 200819 2008 40 000

2 Kuter Holowniczy KH-200 na przyczepie PKH 200 (z wyposażeniem wg opisu) 1 041375; P. 041075 1975 15 000

3 Kuter Holowniczy KH-200 na przyczepie PKH 200 (z wyposażeniem wg opisu) 1 031275; P. 030975 1975 15 000

4 Kuter Holowniczy KH-200 na przyczepie PKH 200 (z wyposażeniem wg opisu) 1 011275; P. 010075 1975 15 000

5 Cysterna paliwowa dystrybutor CD-5WK (poj. 4,5 m3) na podwoziu STAR 266 1 ZB.: 841182;
P. A266CD53212381 1984 7 000

6 Samochód średniej ładowności wysokiej mobilności STAR 266 (silna korozja, pęknięta przednia szyba, zniszczony fotel kierowcy) 1 P. 6216695 1986 4 500

7 Samochód średniej ładowności wysokiej mobilności STAR 266 1 P. A266H027419964 1987 5 000

8 Samochód średniej ładowności wysokiej mobilności STAR 266 1 P. 7419974 1987 5 000

9 Piły spalinowe PS-290, PS-390 – pakiet 22 szt. (wg oddzielnego wykazu) 1 3 000

10 Pług odśnieżny POS-2 do samochodu 1 1/3791 1981 500

11 Silnik zaburtowy DE-45DS – pakiet 7 szt. (bez osprzętu, wg oddzielnego wykazu) 1 5 000

12 Zespół spalinowo-elektryczny PAD-8-3/400/01/P1 (8 kW, 380 V, 50 Hz) na p-pie 1 os. 1 ZSE: 31772; P. 02790032 1980 3 500

13 Zespół spalinowo-elektryczny PAD-8-3/400/01/P1 (8 kW, 380 V, 50 Hz) na p-pie 1 os. 1 ZSE: 31026; P. 11760207 1980 3 500

14 Zespół spalinowo-elektryczny PAD-8-3/400/01/P1 (8 kW, 380 V, 50 Hz) na p-pie 1 os. 1 ZSE: 31348; P. 107700447 1977 3 500

15 Zespół spalinowo-elektryczny PAD-8-3/400/01/P1 (8 kW, 380 V, 50 Hz) na p-pie 1 os. 1 ZSE: 32125; P. 02800752 1980 3 500

16 Zespół spalinowo-elektryczny PAD-8-3/400/01/P1 (8 kW, 380 V, 50 Hz) na p-pie 1 os. 1 ZSE: 32101; P. 01800678 1980 3 500

17 Sprężarka 3JW60 1 4849 1984 1 000

18 Samochód FIAT STILO 1.9 JTD 100 Active (bez radia) 1 N. ZFA19200000578968 2005 1 500

19 Samochód osobowy CITROEN C5 2.0 (po kolizji drogowej) 1 N. F7DCRFNC76366646 2002 400

20 Samochód osobowo-terenowy LAND ROVER DEFENDER 2.4 HT 110 SW (po kolizji drogowej) 1 N. SALLDHM586A709138 2005 12 000

21 Skrzynia biegów STAR bez przystawki – pakiet 20 szt. 1 500

22 Łożyska fi do 30 mm – pakiet zawierający 177 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 4 000

23 Łożyska fi pow. 30 mm – pakiet zawierający 243 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 8 000

24 Wyroby aluminiowe – pakiet zawierający 4 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 3 000

25 Pręt aluminiowy WR-35 gąski – pakiet 908,0 kg 4 000

26 Szpagat pakowy polerowany – pakiet 551 kg 1 300

27 Obrzeże STANDOTRON 21 mm orzech średni – pakiet 4.720 mb 400

28 Sprzęt rtv i biurowy – pakiet zawierający 44 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 1 500

29 Urządzenia treningowe – pakiet 8 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 3 500

30 Sprzęt sportowo – treningowy – pakiet zawierający 75 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 6 000

31 Zestawy remontowe do STAR 660, UAZ – pakiet zawierający 15 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 20 000

32 Druty miedziane, mosiężne, blacha miedziana, mosiężna, lut srebrny – pakiet zawierający 25 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 20 000

33 Nakrętki, nity, podkładki, śruby, wkręty i zawleczki – pakiet zawierający 157 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 15 000

34 Elektrody, pierścienie, sworznie i taśmy – pakiet zawierający 79 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 4 000

35 Tekstolit, fibra, klingeryt, preszpan – pakiet zawierający 6 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 5 000

36 Czapka rogatywka – pakiet zawierający 7 poz. asort. (786 szt. wg oddzielnego wykazu) 20 000

37 Czapka rogatywka – pakiet zawierający 7 poz. asort. (786 szt. wg oddzielnego wykazu) 20 000

38 Koszula koloru khaki – pakiet zawierający 38 poz. asort. (różne rozmiary, 367 szt. wg oddzielnego wykazu) 1 000

39 Koszula koloru khaki – pakiet zawierający 38 poz. asort. (różne rozmiary, 364 szt. wg oddzielnego wykazu) 1 000

40 Koszula koloru khaki – pakiet zawierający 38 poz. asort. (różne rozmiary, 364 szt. wg oddzielnego wykazu) 1 000

41 Koszula koloru khaki – pakiet zawierający 38 poz. asort. (różne rozmiary, 366 szt. wg oddzielnego wykazu) 1 000

42 Koszula koloru khaki – pakiet zawierający 38 poz. asort. (różne rozmiary, 375 szt. wg oddzielnego wykazu) 1 000

43 Oznaki stopni wojskowych – pakiet zawierający 25 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 150

44 Sprzęt kwaterunkowy – pakiet zawierający 5 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 2 500

45 Sprzęt medyczny – pakiet zawierający 18 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 2 500

46 Wyroby hutnicze – pakiet zawierający 8 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 1 200

47 Sprzęt i materiały infrastruktury – pakiet zawierający 84 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 4 000

48 Dłutownica łańcuchowa DFLC 1 66243 1988 2 000

49 Obrabiarka wieloczynnościowa DXYJG-3 1 739 1987 2 000

50 Odciąg wiórów P-17 1 7 1988 300

51 Pilarka PTJ 1 bn 1970 2 000

52 Strugarko-wyrówniarka ALNc-4 1 4224 1961 500

53 Szlifierka przecinarka do metalu 350x32 mm 1 bn − 500

54 Szlifierka taśmowa DZJC-200 1 3600 1990 3 000

55 Zamiatarka spalinowa TEXAS HANDY SWEEP 600 1 10913 2006 500

56 Tokarka uniwersalna TUM-25B 1 5844 1982 8 000

57 Wiertarka pozioma do drewna SZPO-22 1 3039 1966 1 000

58 Wiertarka stołowa NN 380V 550W (bez uchwytu) 1 62 − 1 000

59 Tokarka pociągowa TUE-35 1 1869 1959 3 000

60 Sprzęt medyczny – pakiet zawierający 23 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 2 000

61 Sprzęt pralniczy – pakiet zawierający 6 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 8 000

62 Sprężarka powietrza EURE-147 1 09901997 1997 800

63 Wyroby hutnicze – pakiet zawierający 11 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 3 000

64 Szafy metalowe na odzież i akta – pakiet zawierający 3 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 5 000

65 URSUS C-360 K-162 (koparko-ładowarka) 1 11838; P. 653999 1990 8 000

66 Namiot bankietowy fi 25 m (z wyposażeniem wg opisu) 1 10 000

67 Autocysterna CW-660 (poj. 3,7 m3) na STAR 660 M2 1 ZB. 110; P. 9327474 1979 8 000

68 Autocysterna CW-660 (poj. 3,7 m3) na STAR 660 M2 1 ZB. 111; 9327479 1979 8 000

69 Autolaboratorium uniwersalne STAR 660 M2 (z wyposażeniem wg opisu) 1 P. 31244 1971 8 000

70 Autolaboratorium uniwersalne STAR 660 M2 (z wyposażeniem wg opisu) 1 P. 4234440 1984 8 000

71 Części do samochodów (JELCZ, STAR, AUTOSAN) i przyczep – pakiet zawierający 679 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 7 000

72 Drewno z wycinki, opałowe (liściaste/iglaste) – pakiet 200,00 m3 8 000
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RG73 Łóżko koszarowe WP2-27 – pakiet 230 szt. 11 500

74 Rury stalowe – pakiet zawierający 59 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 35 000

75 Linka stalowa fi 12 ocynkowana – pakiet 166,40 kg 500

76 Tuleja mosiężna fi 50x30 MK–80 – pakiet 722 kg 8 000

77 Wyroby aluminiowe – pakiet zawierający 31 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 7 000

78 Kostka granitowa obrabiana nieregularna (z demontażu) – pakiet 195 t 5 000

79 Sprzęt i materiały instalacyjno-budowlane – pakiet zawierający 107 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 5 000

80 Kopiarka Olivetti z akcesoriami – pakiet zawierający 4 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 800

81 Kotły gazowe i palniki – pakiet zawierający 4 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 700

82 Obrotnik lekkich figur bojowych ATSR – pakiet 3 szt. 0810012; 0810019; 0810004 2007 1 000

83 Lampy rtęciowe i sodowe oraz żarówki – pakiet zawierający 5 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 2 500

84 Namiot JEHLAN fi 12 m (czasza, ścianki boczne – 2 szt., podstawa masztu – 1 szt., elementy masztu dł. 150 cm – 4 szt., śledzie – 8 szt., szpilki – 3 szt.) 1 200

85 Elementy systemu sygnalizacji włamania, napadu i kontroli dostępu (z wyposażeniem wg opisu) 700

86 Inne paliwa (odpadowe paliwo technologiczne) – pakiet o masie 1.000,00 kg (kod odpadu 13 07 03*) 1 700

87 Zlewki naftowe (zużyte) – pakiet o masie 3.145,10 kg (kod odpadu 13 07 03*) 5 400

88 Zużyte akumulatory i baterie ołowiowe – pakiet o masie 1.962,00 kg (kod odpadu 16 06 01*) 5 000

1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 września 2018 r. o godz. 
12:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie, 
ul. Chełmżyńska 9. 

2.  Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 
17 i 18.09.2018 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 
13.09.2018 r., daty i godziny oglądania urządzenia.

 •  poz. 2÷17 – 26 WOG SPS Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Obwodowa 
294, p. M. SZCZĘSNY;

 •  poz. 18÷43 – 2 RBLog Skład Warszawa, ul. Marsa 110 (wejście od 
ul. Gembarzewskiego), p. K. CEREGRA (poz. 18÷21), pani S. KOSIM 
(poz. 22÷43);

 •  poz. 44 – 26 WOG GZ Warszawa-Wesoła, ul. Okuniewska 1,  
p. J. MICHALAK;

 •  poz. 45 – 26 WOG SM Warszawa-Wesoła, ul. Okuniewska 1,  
p. T. SZREIDER;

 •  poz. 46÷59 – JW Nr 2063 Warszawa, p. M. KOT, ul. Nowowiejska 26C 
(poz. 46÷58), ul. Radiowa 2 (poz. 59);

 •  poz. 60 – JW Nr 2063 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13,  
p. M. MAGUZA;

 •  poz. 61÷64 – 1 BLTr Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1C,  
pani K. GRZĘDA;

 •  poz. 65÷66 – Ośrodek Reprezentacyjny MON Nowa Wieś / Pruszków, 
ul. Grodziska 1, pani M. PORĘCKA;

 •  poz. 67÷70 – WOFiTM Celestynów, ul. Wojska Polskiego 57,  
p. P. DOLIŃSKI (poz. 67, 68), p. Ł. TOBIASZ (poz. 69, 70);

 •  poz. 71÷73 – Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Warszawa, ul. 
Nieświeska 54/56, pani M. ILCZUK (poz. 71, 72), p. M. GŁOS (poz. 73);

 •  poz. 74÷77 – 2 RBLog WT Pilawa, ul. Wojska Polskiego,  
p. G. PAWŁOWSKI;

 •  poz. 78÷79 – 23 BLT Mińsk Mazowiecki, p. W. ROGUSKI;
 •  poz. 80÷81 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego Warszawa,  

p. T. RYCHLIŃSKI, tel. 605-518-421, ul. Koszykowa 82, (poz. 80),  
m. Magdalenka (poz. 81);

 •  poz. 82 – JW Nr 2305 Warszawa, ul. Marsa 80, p. D. PIETRZYK;
 •  poz. 83 – 26 WOG SOI Warszawa Rembertów, ul. Marsa 110  

(wejście od ul. Gembarzewskiego), pani M. REDYK;
 •  poz. 84 – JW Nr 3964 mag. Warszawa, ul. Rakowiecka 2, p. Z. KORTUS;
 •  poz. 85 – Agencja Mienia Wojskowego, Warszawa, ul. Nowowiejska 

26A, p. A. TARAS, tel. 22/314-99-31, kom. 691-520-589;
 •  poz. 86 – 26 WOG GZ Warszawa-Wesoła, ul. Okuniewska 1,  

p. A. GÓŹDŹ;
 •  poz. 87 – 2 RBLog Skład Puszcza Mariańska, p. G. KIEĆ;
 •  poz. 88 – Centrum Zasobów Informatycznych Warszawa,  

ul. Żwirki i Wigury 9/13, p. P. DOMŻAŁOWICZ.
3.  Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 

08.11.2018 r.
4.  Szczegółowe wykazy mienia oferowanego w poz. 9, 11, 22÷24, 28÷47, 

60, 61, 63, 64, 71, 74, 77, 79÷81, 83 oraz opis wyposażenia sprzętu 
oferowanego w poz. 1÷4, 66, 69, 70, 85 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 wy-
sokości 10% ceny wywoławczej wybranych pozycji przetargowych.

  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 wy-
branych pozycji przetargowych.

6.  Oferenci, którzy wpłacili wadium, zostaną dopuszczeni do udziału 
w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym 
sprzedawcy − AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu. 
Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać organizatorowi prze-
targu 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 umo-
wie sprzedaży.

8.  Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, 
będzie zwrócone w ciągu pięciu dni roboczych od daty zakończe-
nia przetargu.

  Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet 
ceny nabycia. Pozostałą kwotę należy wpłacić przelewem na kon-
to Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego, 
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, nr konta: 18 1130 1017 0000 
0060 0720 0004.

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

10.  Do przetargu na poz. 86, 87 i 88 mogą przystąpić podmioty gospo-
darcze, które posiadają:

 •  zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odbioru i obrotu 
odpadów stanowiących przedmiot przetargu;

 •  zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie (odzysk albo unieszko-
dliwianie) odpadów stanowiących przedmiot ww. pozycji przetar-
gowych;

 •  zaświadczenie o wpisie do rejestru BDO opatrzone numerem reje-
strowym, w zakresie transportu odpadów stanowiących przedmiot 
ww. pozycji przetargowych;

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

  Dodatkowo, podmioty posiadające wpis do rejestru BDO w zakresie 
transportu odpadów, zobowiązane są dołączyć do oferty oświadczenie, 
iż we wniosku do tego rejestru, ujęte były rodzaje odpadów, naby-
ciem których są zainteresowane. Wzór oświadczenia do pobrania na 
stronie internetowej www.amw.com.pl oraz w siedzibie organizatora 
przetargu.

  Nabywca zobowiązany jest również do podpisania:
 •  umowy sprzedaży;
 •  „Karty przekazania odpadów” wystawionej przez wytwórcę odpa-

dów (w dniu odbioru).
11.  Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu nie posia-

dają zezwolenia na ich eksploatację. Nabywca zobowiązany jest, przed 
ich dalszą eksploatacją, do przeprowadzenia badań przez upoważnio-
ny organ dozoru technicznego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 
21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1351, z późn. zm.).

12.  Od odpadów z poz. 86 i 87 został opłacony podatek akcyzowy w na-
leżnej wysokości.

13.  Ofertę należy złożyć w kancelarii Oddziału Regionalnego AMW 
w Warszawie, ul. Chełmżyńska 9, w terminie do dnia 21.09.2018 r., 
do godziny 11:00.

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

 •  nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
 •  nazwę i adres organizatora przetargu;
 •  dopisek: „Przetarg nr P09/DGMR/2018 – nie otwierać przed 

dniem 21.09.2018 r., do godziny 12:00”.
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 pod-

legającego przetargowi;
 •  oświadczenie o zarejestrowaniu lub nie jako podatnik VAT czynny 

(w przypadku składania oferty na poz. 32, 46, 63, 88);
 •  wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
 •  wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w prze-

targu (pełnomocnictwa, upoważnienia – jeżeli są wymagane).
16.  Formularz ofertowy oraz projekt umowy sprzedaży można pobierać 

w siedzibie OR AMW w Warszawie od dnia 07.09 do dnia 20.09.2018 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”.

17.  Oferta niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wyma-
ganych treścią ogłoszenia, a w szczególności formularza ofertowego, 
zostanie odrzucona.

18.  Oferta na pozycje przetargowe musi być sporządzona w języku pol-
skim, 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 elek-
tronicznym.

  W przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą w wersji papierowej, a ofer-
tą w wersji elektronicznej decydującą będzie wersja papierowa. Oferent 
może złożyć ofertę częściową, tj. tylko na te pozycje, którymi jest za-
interesowany 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 po-
winny być spięte wraz z formularzem oferty.

  Oferent może uzupełnić/zmienić lub wycofać złożoną ofertę przed 
upływem terminu do składania ofert.

  Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona oferen-
towi 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 umowy 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 przyczyny 
i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodo-
wań przez uczestników przetargu.

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

  Pojazdy będą wydane nabywcy bez akumulatorów, płynów eksploata-
cyjnych, tablic i dowodów rejestracyjnych.

  Sprzedający w odniesieniu do przedsiębiorców nie ponosi odpowie-
dzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów. Zakupiony 
towar nie podlega reklamacji. Natomiast w odniesieniu do konsu-
mentów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzeda-
ży konsumenckiej.

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

 •  poz. 32, 46, 63, 88 dla których podatek VAT rozlicza nabywca bę-
dący podatnikiem, o którym mowa w art. 15 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. 72, dla których stawka VAT wyniesie 8% na podstawie art. 41 
ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ww. ustawy, zał. nr 3, poz. 18.

23.  W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia 
od umowy sprzedaży przez nabywcę, sprzedawca nalicza stosowne 
kary umowne określone w umowie sprzedaży. 

24.  Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa 
danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.
amw.com.pl w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt − Sprzęt wojskowy – Polityka 
prywatności”, dostępne są w siedzibie OR  AMW Warszawa oraz zostaną 
przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

25.  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  BDO: 000001319

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


