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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
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. 

1 800

2
Sprzęt służby geograficznej – pakiet zawierający 10 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: zasilacz UPS, odbiorniki 
GPS itp.

 800

3
Zespół spalinowo-elektryczny PAD 16/3/400/R/S  
(16 kW, 380 V, 50 Hz, na ramie)

1 F: 29679 1971 2 500

4 Pług odśnieżny PO-266 1 b/n 1990 700

5 Drewno opałowe (S-4) iglaste/liściaste o dł. 1,2 m i 2,4 m pakiet zawierający 619,85 m3 34 000

6 Piecyk grzewczy Siroko typ 266 1 F: 20113600745 1988 200

7 Piecyk grzewczy Siroko typ 266 1 F: 20113600019 1981 200

8 Nadwozie SM-1 (bez wyposażenia) 1 b/n b/d 900

9 Samochód sanitarny LUBLIN III (bez wyposażenia) 1 P: SUL350424Y0017323 2000 4 000

10 Samochód ogólnego przeznaczenia średniej ładowności STAR 200 1 P: A200W75273   1986 5 000

11 Samochód ogólnego przeznaczenia średniej ładowności STAR 200 1 P:A2000241653 1984 5 000

12 Mikrobus LUBLIN 3214 2,4 4TC90 1 P: SUL331412Y0041617 2000 3 500

13

Warsztat B1/SAM-WOP na samochodzie  STAR 266  
(z częściowym wyposażeniem)  
z agregatem prądotwórczym PAD-8 na p-pie 1-os. 
(8 KW, 3x400 V, 50 Hz)

1
P: 935076;
PP: 0028

1979
1976

18 000

14
Chłodnia MS na samochodzie STAR 29 
(bez wyposażenia)

1 P: A290175325 1979 6 000

15
Ciastownia XCN-1B na samochodzie STAR 660  
(z częściowym wyposażeniem)

1
P: A660M2TECH

002432896
1983 8 000

16
Samochód izotermiczny LUBLIN
(bez wyposażenia)

1 P: SUL357427Y0068366 2000 5 000

17
Urządzenia elektryczne i elektroniczne – pakiet zawierający 269 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: skanery, 
zasilacze, drukarki, komputery, monitory, laptopy (niesprawne, bez dysków twardych) itp. 

5 000

18
Autobus sztabowy AS na samochodzie STAR 660M1 
(bez wyposażenia) 

1 P: 660M1E3TECH0013108 1965 2 700

19
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. 

900

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

800

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

500

22 Autobus pasażerski AUTOSAN H-10.10 1 P: SUADW3ACPWS160815 1998 8 000

23
Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności LUBLIN III 
3322 

1 P: SUL332212W0035538 1998 2 400

24 Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności HONKER 2324 1 P: SUL232414V0000040 1997 5 500

25 Żuraw R-101 na samochodzie JELCZ-325 (udźwig 10 t) 1 P: 010358 1986 15 000

26 Samochód osobowy VOLVO V40, poj. 1.6 1 P: YV1VW10K31F677420 2000 2 500

27 Przyczepa transportowa średniej ładowności D-46 2-os. (o ład. 3,5 t) 3 F: 10717 1977 3 500

28
Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności LUBLIN III 
3322 

1 1998 1978 2 000

29
Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności LUBLIN III 
3322 

1 P: SUL332212X0036248 1999 2 000

30 Kosiarka rotacyjna Z105/1 1 F: 54659 1998 600

31
Sprzęt służby infrastruktury – pakiet zawierający 8 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: bednarka, kątowniki, pręty, 
rury itp. 

2 600

32
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.

1 800

33 Drewno opałowe (S-4) mieszane liściaste/iglaste długość 1000 mm pakiet zawierający 73,43 mp 2 000

34 Podwozie samochodu STAR 266 24V 266-0015 1 P: 641399 1976 4 500

35
Sprzęt służby łączności – pakiet zawierający 6 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: router CASIO1700 – 1 szt., 
rejestrator RK-84 – 3 szt., kabel światłowodowy D04-050C-W35B/1UC/90MIL (wielomodowy, 4 włóknowy, 62,5/125) – 8 000 m, 
zwijak do kabla PKL-2 – 1 szt.

3 000

36
Sprzęt warsztatowy – pakiet zawierający 2 poz. asort. w tym: odkurzacz piorący Karcher PUZZI 100 – 1 szt.,  
skrzynia rozdzielcza – 1 szt. 

200

37 Samochód średniej ładowności wysokiej mobilności STAR 660 1 P: 149779 1981 6 000

38
Autobus sztabowy AS-2 na samochodzie  STAR 660M2 
(bez wyposażenia)

1
N: 622944 

P:A660M2TECH0028817
1970 8 000

39
Przyczepa transportowa dużej ładowności  D-83  
(2-os. o ład. 10 t)

1 P: 14974 1985 10 000

40
Przyczepa transportowa dużej ładowności ZASŁAW D-659 (2-os. 
o ład. 11,6 t, powypadkowa)

1 P: SUZDRC00R6Z000153 2006 10 000

41 Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności LUBLIN 3322 1 P: SUL332211V0023839 1997 3 500

42 Nadwozie 117 AUM do STARA 660/266 1 F: 57 1979 2 000

43 Podnośnik widłowy spalinowy terenowy GPW-202T 1 F: 191625 1995 15 000

44
Sprzęt służby łączności – pakiet zawierający 3 poz. asort., w tym:  wózek kablowy – 5 szt., tyczka z rososzką „L” – 1 szt.,  
zwijak do kabla PKL-2 – 22 szt.

500

45
Artykuły mundurowe – pakiet zawierający 3 poz. asort. (różne rozmiary), w tym: koszula oficera kolor stalowy – 30 szt.,  
koszula koloru khaki – 30 szt., koszulobluza z krótkim rękawem kolor biały – 30 szt.

1 000

46
Artykuły mundurowe – pakiet zawierający 2 poz. asort. (różne rozmiary), w tym:  kurtka polowa wz. 93 – 100 szt., podpinka pod 
kurtkę polową wz. 93 – 100 szt.

3 500

47
Artykuły mundurowe – pakiet zawierający 2 poz. asort. (różne rozmiary), w tym:  spodnie lekarza – 100 szt., bluza lekarza 
– 100 szt.

1 000

48 Wiatrówka oficerska wojsk lądowych wzór 92 – pakiet 250 szt. 350

49 Wiatrówka oficerska wojsk lotniczych wzór 92 – pakiet 250 szt. 350

50 Szelki do oporządzenia – pakiet 500 szt. 250

51 Torba na wyposażenie – pakiet 500 szt. 1 000

52
Hełmy stalowe w skrzyni – pakiet zawierający 2 poz. asort. – hełm stalowy wzór 67/75 – 120 szt., skrzynia drewniana na hełmy 
– 2 szt.

1 000

53 Dresy (małe rozmiary) – pakiet zawierający 200 szt. 2 800

54 Sześciokątne płyty betonowe (trylinka) grubości 12 cm – 3 120 szt. (312 m2) 6 500

55 Kostka granitowa surowo łupana o średniej grubości 18 cm (ok. 115 m2) 5 500

56 Płyty typu Jomb – 30 m2 (ażurowe) 600

1.  Przetarg odbędzie się w dniu 21.08.2018 r. o godz. 12:30, w siedzibie OR AMW w Poznaniu, 
ul. Dojazd 30.

2.  Mienie wystawione na przetarg dostępne jest do obejrzenia w dniach 13-14.08.2018 r., 16-17.08.2018 r., 
20.08.2018 r. w godz. 10:00-14:00 oraz w dniu przetargu w godz. 8:00-12:00, w następujących  
miejscach:

  – poz. 1-4 JW 1156 Poznań, ul. Silniki 1, poz. 1 pani Zwarycz, tel. 261 547 401, poz. 2 
 p. Rutkowski tel. 695 661 621, poz. 3-4 p. Andrzejewski tel. 261 547 604, 
 – poz. 5-17 JW 3293 Powidz, ul. Witkowska 8, poz. 5 p. Sucholas tel. 261 544 260, poz. 6-7
 p. Wolaszek tel. 261 544 212, poz. 8 p. Bochniak tel. 261 544 924, poz. 9 p. Matynia, 
 tel. 698 488 885, poz. 10-13 p. Drela, tel. 600 639 145, poz. 14-16 p. Kozłowski 
 tel. 261 544 191, poz. 17 p. Smoliński tel. 261 544 453, 
 –  poz. 18 JW 1151 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 78, pani Machlańska, tel. 261 611 134,
 – poz. 19-23 JW 5277 Poznań, ul. Dojazd 30, poz. 19 p. Andrzejewski, tel. 696 587 807, 
 poz. 20-21 p. Bryja, tel. 505 241 849, poz. 22-23 p. Mrugalski, tel. 785 207 626,   
 – poz. 24-34 JW 5277 Biedrusko, ul. Chludowska 9, poz. 24-29, 34 p. Kiedrowicz, 
 tel. 261 579 103, poz. 30 p. Rubach, tel. 600 673 923, poz. 31-33 p. Pawlicki, 
 tel. 261 579 143,
 – poz. 35-38 JW 1156 Śrem, ul. Wojska Polskiego 3/2, poz. 35, 38 p. Bolach, tel. 570 236 755,
 poz. 36-37 p. Przybylski tel. 660 426 524,     
 – poz. 39-43 JW 3293 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 71, p. Garsztka, tel. 691 353 737,
 – poz. 44 JW 5277 Poznań, ul. Bukowska 34, p. Buka 261 574 102, 
 – poz. 45-56 OR AMW Poznań, ul. Dojazd 30, poz. 45-53, p. Duchnicki 61 660 67 80, 
 poz. 54-56, p. Znojek 61 660 67 78.
3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 21.09.2018 r.
4.  Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 1-2, 17, 19-21, 31-32 i 35 oraz opis wyposażenia 

sprzętu oferowanego w poz. 13, 15 do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, u orga-
nizatora przetargu i w miejscu jego składowania. 

5.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej 
wybranych 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 
zaksięgowania 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.  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 2018 r., poz. 1351).

11.  Ofertę należy złożyć w kancelarii OR AMW w Poznaniu, ul. Dojazd 30, pok. nr 1 w terminie do dnia 
21.08.2018r. do godziny 12:00.

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 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-7/OPDG/2018 – nie otwierać przed dniem 21.08.2018 r. do godziny 

12:30”.
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 upoważ-

nienia - jeżeli są wymagane);
 •  nabywca poz. 31 zarejestrowany jako podatnik VAT czynny zobowiązany jest do podpisaniaoświad-

czenia, że jest lub nie jest podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny.
14.  Formularz ofertowy oraz projekt umowy sprzedaży można pobierać w siedzibie Oddziału w Poznaniu 

od dnia 06.08.2018 r. do dnia 20.08.2018 r., w godz. 8.00 do 15.30 oraz w dniu przetargu do godz. 
12.00, pok. nr 22 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt – Sprzęt 
wojskowy – Przetargi”. 

15.  Oferta niekompletna bądź nie zawierająca 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 
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.

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 
sprzedanych 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%, za wyjąt-
kiem poz. 31 dla której podatek VAT rozlicza nabywca będący podatnikiem, 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.

  W przypadku nabycia poz. 5 i 33 stawka VAT wyniesie 8%, na podstawie art. 41 ust. 2, w związku z art. 
146a pkt 2 ww. ustawy, 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.  Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały za-
mieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt – Sprzęt woj-
skowy – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie OR AMW w Poznaniu oraz zostaną przekazane 
w momencie pozyskiwania danych osobowych. 

23.  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, instrumenty muzyczne oraz 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


