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RGOGŁASZA

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

Nr  
poz.  

przet.

Nazwa sprzętu - marka/typ  
(artykułu/odpadu)

Jm.
Ilość  
poz.  

przet.
Nr fabryczny

Rok  
prod.

Cena 
wywoławcza  

netto (zł)  
za poz. przet./ 

Jm.
1 Paliwo lotnicze technologiczne – pakiet o masie 16 000,00 kg 33 000
2 Paliwo lotnicze technologiczne – pakiet o masie 16 095,18 kg 33 200
3 Paliwo lotnicze technologiczne – pakiet o masie 16 000,00 kg 33 000
4 Rozsiewacz nawozów i wapna RNW-3 1 b/n 1987 5 000
5 Pług odśnieżny PO-8 1 F: 04 1992 1 000
6 Pług odśnieżny lotniskowy LPK 82 1 F: 20 1988 1 600

7
Przyczepa transportowa małej ładowności D-08  
(1-os. o ład. 0,8 t, przyczepa po agregacie prądotwórczym)

1 P: 233 1974 550

8
Sprzęt służby kulturalno–oświatowej – pakiet zawierający 48 poz. asort., (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: kserokopiarki, 
aparat fotograficzny, magnetofon, magnetowidy, odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, odtwarzacze CD, głośniki, mikrofon itp.

600

9
Sprzęt służby kulturalno-oświatowej – pakiet zawierający 53 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: odbiorniki radiowe, 
odbiorniki telewizyjne, magnetowidy, odtwarzacze, aparaty fotograficzne, zestawy mikrofonowe itp.

800

10
Sprzęt służby łączności – pakiet zawierający 4 poz. asort. w tym: szlifierka stołowa dwutarczowa 56G140, notebook DELL LATITUDE/
E6510 2,66/4/250 (bez dysków), generator NAV 750C, szuflada na dokumenty 245x340 mm

300

11 Sprzęt służby łączności – pakiet zawierający 2 poz. asort. w tym: megaomomierz M4100/3, miernik rezystancji izolacji IMI-33 200
12 Przyczepa 2-osiowa (zabudowana) 1 P: 4204 1974 1 000

13-15 Waga składana polowa WP-200 3
F: 28568  

F: 116807  
F: 28574

1967  
1965  
1967

250

16 Rozdzielacz wody – pakiet zawierający 6 szt. 1 b/n b/d 400
17 Diagnoskop samochodowy GS 3105b na wózku 1 F: 922379 1992 800

18
Sprzęt warsztatowy - pakiet zawierający 3 poz. asort. w tym: lutownica transformatorowa Lt 100s, szafa stanowiskowa SW-13, 
próbnik ciśnienia sprężania SPCS-15

500

19 Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności LUBLIN 3324 1 P: SUL332412Y0042686 2000 3 000

20
Sprzęt warsztatowy – pakiet zawierający 4 poz. asort., w tym: butla do tlenu 
technicznego poj. 6,4 m3, próbnik do kontroli wtrysku Typ nc-51,  
stroboskopowe urządzenie samochodowe SUS-9, multimetr analogowy UM-112b

1

F: L508695  
F: 731  

F: 8912253  
F: 95351

1977  
1981  
1989  
1988

600

21 Silnik wysokoprężny S-359E (STAR 266) 1 F: 15476 1981 700
22 Wytaczarka do bębnów hamulcowych TO-161S 1 F: 1486 1981 900

23
Sprzęt warsztatowy – pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: kasetę probierczą KPE-6/24,  
próbnik pomiaru kąta wtrysku Elkon SD-302 

400

24
Sprzęt warsztatowy - pakiet zawierający 4 poz. asort. w tym: analizator spalin AI 9600, 
zestaw diagnostyczny ADP 186, butla acetylenowa 2-3-6-17 40 l, butla do tlenu 40 l

1
F: 99418  
F: 18994 

1999  
2005

800

25 Samochód średniej ładowności wysokiej mobilności STAR 266 STEND 1 P: 812851 1978 8 000
26 Niwelator geodezyjny typ A Zeiss 1 F: 62158 1969 500
27 Teodolit geodezyjny Theo 010 B Zeiss 1 F: 105781 1984 800
28 Studnia rurowa SR-7 1 b/n b/d 300

29-32 Agregat proszkowy AP-250 4

F: 29280  
F: 29344  
F: 29288  
F: 29318

1979  
1979  
1979  
1979

500

33-38 Agregat śniegowy AS-120 6

F: 18/74  
F: 352  
F: 346  
F: 422  
F: 175  
F: 174

1974   
1965  
1965  
1966  
1969  
1964

500 

39
Sprzęt MPS – pakiet zawierający 16 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym. m. in.: beczki stalowe o różnej pojemności, 
pojemniki metalowe o różnej pojemności, kanistry stalowe KS-10 10 l, 20 l, pompa ręczna itp.

1 000

40 Przyczepa transportowa średniej ładowność D-47 wywrotka (2-os. o ład. 4,0 t) 1 P: 120385 1984 6 000

41 Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności HONKER 2324 1 P: SUL232414W0000338 1998 10 000

42 Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności LUBLIN II 3322 1 P: SUL332212X0038939 1999 4 000

43
Sprzęt służby łączności - pakiet zawierający 87 poz. asort., (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: zestawy kluczy, wózek 
magazynowy 2-kołowy 100x80 cm, wiertła, wkrętarka, wiertarka PRC 10/6 IIB Celma, sprężarka 3JW60, otwornice uniwersalne itp. 

1 000

44
Sprzęt służby OPBMR - pakiet zawierający 2 poz. asort. w tym: kanister stalowy do IZS 20 l – 9 szt.,  
zasilacz z sieci 220V do sygnalizatora GSP-11

100

45-47 Samochód ogólnego przeznaczenia średniej ładowności STAR-200 3
P: 55558  
P: 55575  
P: 49147 

1986  
1986  
1985

5 000

48
Samochód średniej ładowności wysokiej mobilności STAR-266 Warsztat B1/SAM-WOP 
z przyczepą 1-oś. (z częściowym wyposażeniem) 

1
P: 925001  
przyczepa  

P: 2023 

1979  
 

1978
25 000

49
Części samochodowe (STAR; POLONEZ; NYSA; KAMAZ; UAZ) – pakiet zawierający 319 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu),  
w tym m. in.: bębny hamulcowe, opończa samochodu STAR, łożyska, koła zębate, półosie, resory itp. 

6 000

50 Ekspedycja pocztowa na samochodzie STAR-660 (bez wyposażenia) 1 P: 4434996 1986 8 000

51 Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności LUBLIN 3322 1 P: SUL332212W0035593 1998 2 500

52 Drewno opałowe liściaste - pakiet zawierający 17,82 m3 500 

53 Krzesło biurowe na metalowej podstawie twarde - pakiet zawierający 100 szt. 600

54 Brama dwuskrzydłowa drewniana 6x3600x3200 mm – 14 szt. 1 500

55
Materiały infrastruktury wojskowej – pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: okno PCV 870x1410 mm – 2 szt.,  
okno PCV 1455x1410 mm – 12 szt.

2 000

56 Blacha trapezowa ocynk.T45 0,7X800X3200 – pakiet zawierający 1 203,50 m2 (z demontażu) 6 000

57
Sprzęt służby infrastruktury – pakiet zawierający 46 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: zasuwa żeliwna kołnierzowa 
DN80 270x450 mm, lepik asfaltowy na gorąco, zasuwa kołnierzowa DN80 PN10 FIG.002, pustak szklany luksfer ornament  
150x150 mm, spawarka transformatorowa ETD-250 itp.

11 000

58 Zespół spalinowo elektryczny PAB-2-1/230 (2 kW, 230 V, 50 Hz) na ramie 1 F: 4563 1990 1 500

59 Laboratorium drogowo - lotniskowe na samochodzie STAR 660 (bez wyposażenia) 1 F: 6319078 1986 6 000

60 Strugarko – wyrówniarka 1 540/00001 b/d 3 000

61 Piła tarczowa 1 540/00002 b/d 2 500

62 Piła tarczowa 1 540/00003 b/d 2 500

63 Obrabiarka do drewna 1 540/00004 b/d 4 000

64 Frezarka wrzecionowa 1 540/00005 b/d 4 000

65 Szlifierka stołowa 1 540/00006 b/d 2 000

66
Sprzęt informatyczny – pakiet zawierający 112 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: zestawy komputerowe  
(bez dysków), drukarki, monitory, UPS Cyber Power DX itp.

1 000

67 Spodnie lekarza – pakiet zawierający 100 szt. (różne rozmiary) 200

68 Spodnie zimowe nieprzemakalne z podpinką – pakiet zawierający 100 szt. (różne rozmiary) 2 000

69 Szelki do oporządzenia – pakiet zawierający 500 szt. 500

70 Szelki do oporządzenia – pakiet zawierający 500 szt. 500

71 Rękawice brezentowe 2-palcowe – pakiet zawierający 100 par, kat. 2 200

72
Artykuły mundurowe – pakiet zawierający 2 poz. asort. (różne rozmiary), w tym: wiatrówka oficerska wojsk lądowych – 97 szt. kat. 
1, wiatrówka oficerska wojsk lotniczych – 98 szt., kat.1

200

73
Artykuły mundurowe – pakiet zawierający 2 poz. asort. (różne rozmiary), w tym: kurtka polowa wz. 93 – 300 szt., kat. 2, podpinka 
pod kurtkę polową wz. 93 – 300 szt., kat. 2

4 000

74
Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05)  
(w tym złom powstały z rozbiórki taboru kolejowego)

kg 57 456,35 b/d b/d 0,90

1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.04.2019 r. o godz. 12.00, w siedzibie OR AMW w Poznaniu,  
ul. Dojazd 30.

2.  Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 08-09.04.2019 r., w godz. 10:00-14:00 
oraz w dniu przetargu w godz. 8:00-11:30 w następujących miejscach:

 -  poz. 1÷16 JW 3293 Powidz, ul. Witkowska 8, poz. 1÷3 p. Cygankiewicz, tel. 605 783 005,  
poz. 4÷6 p. Kmieć, tel. 261 543 135, poz. 7 p. Prus, tel. 609 054 851, poz. 8, 9 p. Brodnicki, tel. 261 544 122, 
poz. 10, 11 p. Smoliński, tel. 261 544 453, poz. 12 p. Adamczewski, tel. 261 544 324, poz. 13÷16 p. Kujawa, 
tel. 261 544 356,

 -  poz. 17÷23 JW 1156 Leszno, ul. Racławicka 1, poz. 17, 18, 20÷23 p. Teper, tel. 261 677 343,  
poz. 19 p. Trochymiak, tel. 667 320 583,

 -  poz. 24÷25 JW 5277 Poznań, ul. Dojazd 30, poz. 24 p. Grzeszczak, tel. 519 720 776, poz. 25 p. Kluska,  
tel. 261 575 519,

 -  poz. 26÷42 JW 1156 Poznań, ul. Silniki 1, poz. 26, 27 p. Rutkowski, tel. 695 661 621, poz. 28 p. Jóźwiak, 
tel. 783 888 974, poz. 29÷38 p. Andrzejewski, tel. 510 818 002, poz. 39 p. Michalik, tel. 261 548 302,  
poz. 40÷42 p. Śniegowski, tel. 261 548 373, 

 -  poz. 43÷49 JW 1156 Śrem, ul. Wojska Polskiego 3/2, poz. 43 p. Pawlak, tel. 609 872 203, poz. 44 p. Serwatka, 
tel. 660 300 424, poz. 45÷49 p. Przybylski, tel. 660 426 524,

 -  poz. 50÷57 JW 1151 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 78, poz. 50 p. Adamiak, tel. 502 338 185, poz. 51 p. Porada, 
tel. 607 607 422, poz. 52÷57 p. Górecki, tel. 261 611 241, 

 -  poz. 58÷59 JW 3293 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 71, p. Garsztka, tel. 691 353 737,
 -  poz. 60÷66 OR AMW Poznań, ul. Dojazd 30, p. Znojek, tel. 61 660 67 78,
 -  poz. 67÷73 OR AMW Poznań, ul. Dojazd 30, p. Duchnicki, tel. 61 660 67 80,
 -  poz. 74 JW 5277 Biedrusko, ul. Chludowska 9, p. Pawlicki, tel. 261 579 143. 
3.  Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 30.05.2019 r.
4.  Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 8, 9, 39, 43, 49, 57 i 66 oraz opis wyposażenia sprzętu 

oferowanego w poz. 48 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 wybranych 
pozycji przetargowych, w tym na stanowiącą odpady na poz. 74 – 5 171,08 zł. 

  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.

7.  Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli:
 •  oferent, którego oferta została wybrana nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia  

go o przyjęciu jego oferty,
 •  oferent, uchyla się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży.
8.  Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu 

pięciu dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na 
poczet ceny nabycia.

9.  Do przetargu na poz. 74 mogą przystąpić podmioty gospodarcze, które posiadają:
 •  zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odbioru i obrotu odpadów stanowiących przedmiot przetargu,

 •  zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie (odzysk albo unieszkodliwianie) odpadów stanowiących przedmiot 
w/w pozycji przetargowych,

 •  zaświadczenie o wpisie do rejestru BDO opatrzone numerem rejestrowym, w zakresie transportu odpadów 
stanowiących przedmiot w/w pozycję przetargową. 

  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, nabyciem których są 
zainteresowane. Wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej www.amw.com.pl oraz w siedzibie 
organizatora przetargu.

  Nabywca zobowiązany będzie również do podpisania:
 •  umowy sprzedaży,
 •  „Karty przekazania odpadów” wystawionej przez wytwórcę odpadów (w dniu odbioru). 
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, z późn. zm.).

11.  Od produktów z poz. 1-3 został opłacony podatek akcyzowy w należnej wysokości. 
12.  Do przetargu na poz. 1-3 mogą przystąpić podmioty gospodarcze, które posiadają koncesję Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi i koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych. 
13.  Ofertę należy złożyć w kancelarii OR AMW w Poznaniu, ul. Dojazd 30, pok. nr 1 w terminie do dnia  

10.04.2019 r. do godziny 11.30.
14.  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 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 P-4/OPDG/2019 – nie otwierać przed dniem 10.04.2019 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 podlegającego przetargowi;
 •  wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
 •  podpisane oświadczenie oferenta, że jest lub nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny – dotyczy  

poz. 56 i 74.
 •  wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (pełnomocnictwa upoważnienia - jeżeli 

są wymagane). 
16.  Formularz ofertowy oraz wzór umowy sprzedaży można pobierać w siedzibie OR AMW w Poznaniu od dnia 

27.03.2019 r. do dnia 09.04.2019 r. w godz. 8.00 do 15.00 do dnia oraz w dniu przetargu do godz. 11.00,  
pok. nr 120 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt 
wojskowy – Przetargi”. 

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

18.  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 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 formularzem 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.
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 odszkodowań przez uczestników przetargu. 

21.  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 rejestracyjnych.
  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.

22.  Do oferowanej ceny sprzętu (artykułów/odpadów) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, za wyjątkiem 
poz. 56 i 74 dla których podatek VAT, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) rozlicza nabywca będący podatnikiem, o którym mowa 
w art. 15 ustawy o VAT, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. 

  W przypadku nabycia poz. 52 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 dziale: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy  
– Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie OR AMW w Poznaniu oraz zostaną przekazane w momencie 
pozyskiwania danych osobowych. 

25.  Szczegółowe informacje: e-mail: z.znojek@amw.com.pl, faks 61 660 67 01, tel. 61 660 67 78 oraz e-mail: 
k.michalska@amw.com.pl, tel. 61 660 67 06 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. 

ODDZIAŁ REGIONALNY AMW 
w POZNANIU

ul. Dojazd 30, 61-631 Poznań
tel. 61 660 67 78, fax 61 660 67 01

e-mail: poznan@amw.com.pl; www.amw.com.pl
NIP: 5261038122  REGON: 011263946  BDO: 000001319

OFERTA BEZPRZETARGOWA 
ODDZIAŁ POSIADA W OFERCIE M.IN.:

Przedmioty mundurowe, drobny sprzęt służby żywnościowej i służby łączności.
Wymienione mienie można nabyć w Poznaniu, ul. Dojazd 30 we wtorki i czwartki, w godz. 12.00-17.30 oraz w środy w godz. 09.00-15.00. Szczegółowe informacje: na stronie www.amw.com.pl w dziale: 

„Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Sprzedaż bezprzetargowa” 
oraz pod tel. 61 660 67 78, 61 660 67 80, faks 61 660 67 01 


