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OGŁASZA
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 Samochód wywrotka dużej ładowności 
JELCZ W-317 1 17276 1989 6 500

2 DAEWOO NUBIRA poj. 2,0 CDX 1 KLAJF69ZEWK213541 1999 500

3 Cysterna paliwowa dystrybutor CD-5  
na samochodzie STAR 266 o poj. 5 m3 1 6317191 1986 10 000

4 Cysterna paliwowa dystrybutor CD-5W  
na samochodzie STAR 266 o poj. 5 m3 1 118757 1981 10 000

5 Cysterna paliwowa CP-11B zamontowana 
na przyczepie D-83 o poj. 11 m3 1 81022 1981 6 000

6-9 Samochód ogólnego przeznaczenia  
małej ładowności LUBLIN 3322 4

SUL332211V0023458 
SUL332211V0023812 
SUL332212W0035687 

UWP084120002

1997-
1998 1 500

10 Autobus CACCIAMALI STAR TEMA 1 SUSM70ZZZ3F001263 2002 9 000

11 DAEWOO JF69Z NUBIRA II poj. 2,0 1 KLAJF69ZEYK387508 1999 1 000

12 Autobus H6-10.03.A 1 SUADW1PPPXS510171 1999 6 000

13 Samochód ogólnego przeznaczenia 
średniej ładowności STAR-200 1 41206 1984 5 000

14

Sprzęt wyposażenia stacji kontroli pojazdów - pakiet zawierający 5 poz. asort. 
(wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: urządzenie do kontroli amortyzatorów 
wbudowanych w pojazd o dmc. do 3,5 t TUZ-1M, urządzenie do wymuszania 
szarpnięć kół ZS-15 itp.

5 000

15 Samochód ogólnego przeznaczenia 
średniej ładowności STAR-200 1 52183 1986 5 000

16 Samochód ogólnego przeznaczenia 
średniej ładowności STAR-200 1 70955 1989 5 000

17-19 Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej 
mobilności HONKER 2324 3

23240021CZ0900 
SUL232414W0000293 
SUL242424Y0000931

1997 
1998 
2001

6 000

20 Samochód średniej ładowności wysokiej 
mobilności STAR 266 1 7319381 1987 7 000

21 Przyczepa transportowa D-46S 2-os.  
o ład. 3,5 t 1 9379 1976 2 000

22 Żuraw R-061 na samochodzie STAR 660 M2 
(max udźwig 6,3 t) 1 3233399 1983 9 000

23-24 Samochód LUBLIN 3302 2 SUL330211T0013200 
SUL330211T0013189 1996 1 500

25 Agregat spawalniczy EWD 3-300/ na ramie 1 3786 1986 4 000

26-27 Elektrownia oświetleniowa EO-1 z PAB-2-1-
230-R (2 kW, 230 V, 50 Hz) 2 IN-05556  

IN-06127
1982 
1983 1 200

28-29 Elektrownia oświetleniowa EO-1/0,5 z PAB-
2-1-230-R (2 kW, 230 V, 50 Hz) 2 IN-07669  

IN-07667 1987 1 200

30-31 Polowa stacja zasilania ESB-12WS/400M1/
P1 na przyczepie 1-os. o ładowności 1,5 t 2 IN-17852  

IN-17083 1986 2 000

32

Ładownia akumulatorowa PSŁ-16 na 
samochodzie STAR 660 M2 z częściowym 
wyposażeniem (m.in.: zestaw prostowników, 
tablica ładowania, woltomierz 
akumulatorów, zespół oporników, 
zestaw narzędzi, przewody energetyczne, 
stół warsztatowy)

1 2131763 1982 9 000

33

Przyczepa PN-1,5 1-os. o ładowności 1,5 t 
z zespołem spalinowo-elektrycznym PAD 
16-3/400 (16 kW, 3x400 V, 50 Hz) do ładowni 
akumulatorów PSŁ-16

1 5200 1983 4 500

34 Podwozie samochodu STAR 660 M2  
po demontażu części specjalnej 1 8224167 1978 3 500

35 Warsztat B2/SAM-WOM na samochodzie 
STAR 266 bez wyposażenia 1 118790 1981 7 000

36 Samochód osobowy OPEL ASTRA II 1.6 1 WOLOTGF695G020979 2004 2 000

37 Samochód średniej ładowności wysokiej 
mobilności STAR 266 1 520508 1975 7 000

38 Przyczepa transportowa D-46S 2-os.  
o ład. 3,5 t 1 19886 1971 3 000

39 Przyczepa do B2/SAM 1-os. o ład. 1,5 t 1 3273 1980 2 500

40 Zespół spalinowo-elektryczny AB-1-0/230/R 
na ramie (1 kW, 1x230 V, 50 Hz) 1 IN-88519 1979 500

41 Zespół spalinowo-elektryczny PAB  
4-3/400/R na ramie (4 kW, 3x380 V, 50 Hz) 1 5262 1979 1 500

42-43 Zespół spalinowo-elektryczny PAD-8-
3/400/R na ramie (8 kW, 3x380 V, 50 Hz) 2 IN-34099  

IN-35465
1984 
1989 1 500

44 Kompletne oprzyrządowanie remontowe silnika - KOR siln. STAR-266/660  
skrzynie nr 1-2 - 5 kpl. 3 000

45 Kompletne oprzyrządowanie remontowe silnika - KOR siln. STAR-266 -  
skrzynia nr 1 - 7 kpl. 2 500

46 Kompletne oprzyrządowanie remontowe silnika - KOR KAMAZ - skrzynia nr 2 - 2 kpl. 1 500

47 Ciągnik kołowy URSUS C-360 1 462705 1982 12 000

48 Podwozie samochodu STAR 660M2 1 A660M2TECH00922670 1979 4 500

49-50 Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej 
mobilności TARPAN 4012 2 SUR401200SA000898 

SUR052800749FSR
1995 
1994 6 000

51-52 Samochód ogólnego przeznaczenia 
średniej ładowności STAR 200 2 53161  

A200WO260633
1986 
1987 5 000

53-54 Samochód ogólnego przeznaczenia małej 
ładowności LUBLIN 3302 2 SUL330211T0013977 

SUL330211T0007996 1996 1 500

55 Samochód średniej ładowności wysokiej 
mobilności STAR 266 1 9222851 1989 7 000

56

Sprzęt wyposażenia stacji kontroli pojazdów - pakiet zawierający 17 poz. asort. 
(wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: urządzenie do kontroli amortyzatorów 
wbudowanych w pojazd o dmc. do 3,5t TUZ-1, urządzenia do wymuszania szarpnięć 
kół ZS-15, urządzenie rolkowe do pomiaru sił hamujących i oceny skuteczności 
hamulców pojazdów o dmc. powyżej 3,5 t RH-30E, dźwignik kanałowy typ DKP-
10B itp.

10 000

57 Chłodnia MS-3SW na samochodzie  
STAR-200 1 A200W77755 1992 6 500

58 Samochód ogólnego przeznaczenia  
dużej ładowności JELCZ-325 1 14482 1987 8 000

59 Drukarnia na 2 pojazdach STAR 266 
i przyczepie 1-os. bez wyposażenia 1 8221210, 2411785, 

15342 

1988, 
1983, 
1966

15 000

60 Drukarnia na 2 pojazdach STAR 266 
i przyczepie 1-os. bez wyposażenia 1 440262, 510441, 548

1974, 
1975, 
1977

15 000

61 Rozgłośnia na samochodzie UAZ-469B 
Pionier Bis bez wyposażenia 1 368233 1980 12 000

62-66 Zbiornik na wodę na płozach 500 l 5 844, 45, 943, 63, 2825 1976-
1989 300

67 Podgrzewacz do wody PPGW - 200 1 719 1986 500

68 Sprzęt służby materiałów pędnych i smarów - pakiet zawierający 2 poz. asort.  
- penetrometry Richardsona - 2 szt., rurociągi stalowe dystrybucyjne RSD-75 - 2 kpl. 4 000

69 Wózek unoszący widłowy WPR-5 1 29317 1986 50

70-72

Artykuły mundurowe i wyposażenia 
żołnierzy - pakiet zawierający 17 poz. 
asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym 
m.in.: bluzy polowe wz. 93, kurtki polowe 
wz. 93, peleryna namiot kol. khaki bez 
omasztowania, omasztowanie do peleryny 
namiotu, hełm, szelki do oporządzenia, 
bluza lekarza, spodnie lekarza itp.

3 x x 3 500

73-77

Artykuły mundurowe - pakiet zawierający 
4 poz. asort. - kurtki polowe wz. 93 - 100 
szt., podpinki pod kurtkę polową - 100 szt., 
pochewki z oznaką stopnia wz. 93 - 100 par, 
oznaki przynależności państwowej - flaga 
RP - 200 szt.

5 x x 2 000

78-80

Hełmy stalowe w skrzyni - pakiet 
zawierający 2 poz. asort., w tym: hełm 
stalowy wzór 67/75 – 60 szt. i skrzynia 
drewniana na hełmy – 1 szt.

3 x X 300

81-83 Buty gumowe - 50 szt. 3 x x 500

84-85 Buty gumowe do bioder - 50 szt. 2 x x 1 000

86-90

Artykuły mundurowe - pakiet zawierający  
3 poz. asort. - bluzy polowe wz. 93 - 100 szt., 
pochewki z oznaką stopnia wz. 93 - 100 par, 
oznaki przynależności państwowej - flaga 
RP - 200 szt.

5 x x 1 000

91 Czapka futrzana wojsk lotniczych - 50 szt. 1 000

92-96 Latarka kieszonkowa sygnalizacyjna  
- 200 szt. 5 x x 400

97 Nosze drewniane (podbierakowe) - 8 szt. 400

98
Części zamienne do różnych rodzajów pojazdów ciężarowych - pakiet zawierający 
230 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: odrzutniki oleju, filtry, głowice 
cylindra, panewki itp. 

8 000

99
Części zamienne do różnych rodzajów pojazdów ciężarowych - pakiet zawierający 
124 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: pompy wtryskowe, rury 
wydechowe, rozruszniki itp.

8 000

100
Części zamienne do różnych rodzajów pojazdów ciężarowych - pakiet zawierający 
127 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: tarcze sprzęgła, tłoki, 
chłodnice wody, zębatki itp.

6 000

101 Części do autobusu AUTOSAN H-9 i H-10 - pakiet zawierający 34 poz. asort.  
(wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: krzyżaki przegubu, głowice, korbowody itp. 8 000
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102 Części do autobusu AUTOSAN H-9 i H-10 - pakiet zawierający 138 poz. asort.  
(wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: sprzęgła, zderzaki, amortyzatory, głowice itp. 8 000

103
Części zamienne do samochodu POLONEZ - pakiet zawierający 323 poz. asort.  
(wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: półosie, nagrzewnice, elementy zawieszenia, 
lampy, klosze, głowice kompletne, czujniki itp.

9 000

104 Części zamienne do samochodu STAR 660 - pakiet zawierający 118 poz. asort.  
(wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: zawory, tłoki, amortyzatory itp. 9 000

105
Części zamienne do samochodu STAR 660 - pakiet zawierający 81 poz. asort.  
(wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: amortyzatory, sprzęgła, półosie, wahacze, 
drzwi itp.

8 000

106 Części zamienne do samochodu STAR 660 - pakiet zawierający 167 poz. asort.  
(wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: koła zębate, korbowody, tłoki itp. 8 000

107
Części zamienne do samochodów: GAZ, NYSA, ŻUK, UAZ, LUBLIN - pakiet 
zawierający 162 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: elementy 
blacharskie, elementy zawieszenia, elementy układu kierowniczego itp.

9 000

108 Drewno opałowe liściaste - 130 m3 4 500

109
Monitory LCD do komputerów stacjonarnych 17-calowe różnych marek - pakiet 
zawierający 9 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: monitory marki 
Belinea, Philips, Acer itp.

300

110
Sprzęt elektryczno-hydrauliczny - pakiet zawierający 100 poz. asort.  
(wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: gniazda bezpiecznikowe, gniazda stałe, 
klosze, styczniki, szlifierka kątowa Celma, narzynki, redukcje itp.

10 000

111-
113

Skrzynia ładunkowa płaska do samochodu 
średniej ładowności wysokiej mobilności 
STAR 266 bez plandeki

3 x x 800

114-
115

Część parku pontonowego składająca się 
z: 2 bloków brzegowych kpl. (2 pontony 
brzegowe lewe, 2 pontony brzegowe prawe) 
oraz 16 bloków pontonowych pływających 
kpl. (16 pontonów pływających lewych, 
16 pontonów pływających prawych) - bez 
wyposażenia

2 MZ - 186952 1969 65 000

116

Część parku pontonowego składająca 
się z: 1 bloku brzegowego kpl. (1 ponton 
brzegowy lewy, 1 ponton brzegowy prawy) 
oraz 6 bloków pontonowych pływających 
kpl. (6 pontonów pływających lewych,  
6 pontonów pływających prawych)  
- bez wyposażenia

1 MZ - 186952 1969 25 000

117

Część parku pontonowego składająca 
się z: 1 bloku brzegowego kpl. (1 ponton 
brzegowy lewy, 1 ponton brzegowy prawy) 
oraz 10 bloków pontonowych pływających 
kpl. (10 pontonów pływających lewych, 10 
pontonów pływających prawych)  
- bez wyposażenia

1 MZ - 186952 1969 40 000

118 Sprzęt RTV - pakiet zawierający 103 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu),  
w tym m.in.: telewizory, radio-budziki, radiomagnetofony itp. 1 000

119 Sprzęt RTV - pakiet zawierający 32 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu),  
w tym m.in.: telewizory 14-calowe, telewizory 21-calowe itp. 300

120 Sprzęt RTV - pakiet zawierający 46 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu),  
w tym m.in.: telewizory, radia itp. 500

1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2018 r. o godz. 12.00 
w Bydgoszczy, ul. Sułkowskiego 52a w Klubie Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych.

2.  Mienie wystawione na przetarg dostępne jest do obejrzenia w dniach 
17-18.05.2018 r. w godz. 9.00-14.00 w następujących miejscach:

 •  poz. 1-5 w 31 WOG Zgierz, ul. Konstantynowska 85, p. Wojciechowski 
- tel. 261 442 146;

 •  poz. 6-14 w 32 BLotT Łask (teren lotniska Gucin 58A), p. Teodorczyk 
- tel. 887 882 309;

 •  poz. 15-20, 111-113 w 12 WOG Toruń GZ Inowrocław, ul. Jacewska 
73, p. Stachurka - tel. 505 993 476;

 •  poz. 21-46 w 1 RBLog. Grupa, ul. Jazdy Polskiej, p. Grzegorzewicz 
- tel. 261 484 262 lub 261 482 945;

 •  poz. 47-56, 109-110 w 12 WOG Toruń, ul. Okólna 37, poz. 47-56  
p. Kołowrocki - tel. 261 433 330, poz. 109 p. Amtmański - tel.  
665 673 558, poz. 110 p. Mądrzejewski - tel. 261 433 509 lub  
791 690 106;

 •  poz. 57-58 w 1 BLog. Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 2,  
p. Napierała - tel. 723 681 816;

 •  poz. 59-68 w 1 RBLog. Wałcz Skład Dolaszewo, p. Palicka  
- tel. 261 473 306;

 •  poz. 69 w PWL Bydgoszcz, ul. Szubińska 105, p. Loftta  
- tel. 261 411 813;

 •  poz. 70-97 w Magazynie AMW Toruń, ul. Polna 7, p. Kordelewski  
- tel. 785 141 807;

 •  poz. 98-107 w 3 RBLog. Skład Gałkówek, ul. Łódzka 26,  
p. Becmerowicz - tel. 261 442 701 lub 261 442 769;

 •  poz. 108 w 14 WOG SOI Dolaszewo, p. Hoffmann - tel. 261 473 348;
 •  poz. 114-117 w JW 1523 Grudziądz, ul. Legionów 52, p. Sikora  

- tel. 261 482 147;
 •  poz. 118 w AMW TBS Kwatera, ul. Sułkowskiego 52 Bydgoszcz,  

p. Zielińska - tel. 693 082 871;
 •  poz. 119 w AMW TBS Kwatera, ul. Polna 7-9, magazyn nr 44 Toruń, 

p. Kordelewski - tel. 785 141 807;
 •  poz. 120 w AMW TBS Kwatera, ul. Chełmińska 106 Grudziądz,  

p. Rekowska - tel. 693 083 025.
3.  Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 

29.06.2018 r.
4.  Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 14, 56, 70-72,  

98-107, 109-110 i 118-120 oraz opis wyposażenia poz. 32 do wglądu 
na stronie internetowej www.amw.com.pl, u organizatora przetargu 
w OR AMW w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163a oraz w miejscu jego skła-
dowania.

5.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 
w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranych pozycji przetar-
gowych. Wadium należy wpłacać wyłącznie przelewem na kon-
to Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego  
O/Toruń, nr konta 10 1130 1075 0002 6129 7320 0012, 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 zaksięgowania na koncie banko-
wym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetar-
gu. 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 umo-

wie sprzedaży.
8.  Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, 

zostanie 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 zale-
głych 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 
w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163a, pok. nr 110, w terminie do dnia 
25.05.2018 r. do godziny 11.30.

12.  Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej 
przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wska-
zujący na 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 5/2018 – nie otwierać przed 25.05.2018 r. 

do godziny 12.00”.
13.  Oferta powinna zostać złożona na „Formularzu ofertowym” i zawie-

rać:
 •  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;
 •  wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
 •  wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w prze-

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

w siedzibie OR AMW w Bydgoszczy od dnia 11.05.2018 r. do dnia 
24.05.2018 r., w godz. 8.00-14.00 oraz w dniu przetargu do godz. 
10:30 w pok. nr 206 lub ze strony internetowej www.amw.com.pl, 
dział „Uzbrojenie i sprzęt - Sprzęt wojskowy - Przetargi”.

15.  Oferta niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wy-
maganych treścią ogłoszenia, a w szczególności formularza oferto-
wego, zostanie odrzucona.

16.  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 
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 po-
zycje, 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 zaparafo-
wana na każdej stronie i własnoręcznie podpisana zgodnie z obo-
wiązującym 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 zło-
żeniem oferty. Oferent jest związany ofertą począwszy od upływu 
terminu składania ofert do czasu zawarcia umowy sprzedaży.

17.  W przypadku stwierdzenia, że cena dwóch lub więcej ofert jest taka 
sama, komisja przetargowa zwróci się do tych oferentów o dodatko-
wą 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 odszko-
dowań przez uczestników przetargu.

19.  Sprzęt jest niesprawny technicznie i wydawany bez instrukcji 
obsługi. Odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport) od-
bywa się siłami i środkami własnymi nabywcy oraz na jego koszt. 
Pojazdy będą wydane nabywcy bez akumulatorów, płynów eksplo-
atacyjnych, tablic i dowodów rejestracyjnych. Sprzedający w odnie-
sieniu 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 kon-
sumenckiej.

20.  Do oferowanej ceny sprzętu (artykułów) zostanie doliczony po-
datek VAT w wysokości 23%, za wyjątkiem poz. 108, dla której 
stawka VAT wyniesie 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w związku 
z art. 146a pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zał. nr 
3, poz. 18.

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: w.gawronski@amw.com.pl, tel.  
52 525 78 93 lub e-mail: m.burzynski@amw.com.pl, tel. 52 525 78 93, 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.30.

ODDZIAŁ REGIONALNY AMW 
w Bydgoszczy

ul. Gdańska 163a, 85-915 Bydgoszcz
tel. (+48 52) 525 78 05, fax: (+48 52) 525 78 25

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

OFERTA BEZPRZETARGOWA 
ODDZIAŁ POSIADA W OFERCIE M.IN.:

hełmy stalowe wz. 67/75, latarki kieszonkowe sygnalizacyjne, kurtki polowe wz. 93, bluzy olimpijki oficerskie wojsk lądowych, peleryny namiot kolor khaki, szalokominiarki, manierki, menażki aluminiowe itp.
Wymienione mienie można nabyć w Bydgoszczy, ul. Trybowskiego 8, w poniedziałek i czwartek,

w godz. 9.00-14.00. Szczegółowe informacje: na stronie www.amw.com.pl w dziale:
„Uzbrojenie i sprzęt – Sprzęt wojskowy – Sprzedaż bezprzetargowa”

oraz pod tel. 52 525 78 23, kom. 693 559 918, faks 52 525 78 25


