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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.
Nr fabryczny

Rok  
prod.

Cena wywoławcza netto (zł)  
za poz. przet./Jm.

1 Techniczne środki materiałowe zabezpieczenia logistycznego - pakiet zawierający 96 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: kondensatory, linka stalowa, wskaźniki napięcia i amperomierz 800,00
2 Techniczne środki materiałowe sprzętu kulturalno-oświatowego - pakiet zawierający 436 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: anteny, głośniki, kable i przewody, potencjometry, rezystory, tranzystory, trafopowielacze, układy scalone itp 2 500,00
3 Podpinka bawełniana do namiotu NS - pakiet w ilości 11 szt. 150,00
4 Podpinka do namiotu N-6 - pakiet w ilości 14 szt. 100,00
5 Kurtka polowa wz.93 z podpinką w ilości 100 szt. i oznaki stopni wojskowych w ilości 306 szt. (wg oddzielnego wykazu) - pakiet zawierający 29 poz. asort. 2 500,00
6 Kurtka polowa wz.93 z podpinką w ilości 100 szt. i oznaki stopni wojskowych w ilości 4 422 szt. (wg oddzielnego wykazu) - pakiet zawierający 32 poz. asort. 2 500,00
7 Kurtka polowa wz.93 z podpinką w ilości 200 szt. i pochewki w ilości 10 993 szt. (wg oddzielnego wykazu) - pakiet zawierający 15 poz. asort. 4 000,00

8-10 Kożuch długi - pakiet zawierający 50 szt. 3 bd bd 5 000,00
11-12 Szelki do oporządzenia - pakiet w ilości 500 szt. 2 bd bd 300,00
13-14 Torba na wyposażenie - pakiet zawierający 250 szt. 2 bd bd 700,00

15-18 Zbiornik na wodę kpl. 500 l 4

1241 1988 350,00
1022 1988 350,00
124 1974 350,00
46 1990 350,00

19 Kosiarka samojezdna HRG 415C3SDE 1 1421503 2008 400,00
20 Szlifierka do parkietu SP25 1 BAB62L 1998 700,00
21 Zagęszczarka wibracyjna HONDA HTP90 1 GC 02-8076837 2002 1 000,00
22 Bieżnia DOMYOS TC-470 1 bd bd 400,00
23 Samochód ogólnego przeznaczenia średniej ładowności STAR-200 1 A2000254286 1986 3 500,00

24-25 Namiot techniczny NT-61-66 (z wyposażeniem wg opisu) 2 bd 1981 2 000,00
26 Spawarka prostownikowa SPB-315 1 bd 1983 1 000,00
27 Drewno z wycinki iglaste - pakiet w ilości 186,67 m3 1 bd 2018 8 000,00
28 Hamulec wodny HWZ-3 z szafą sterowniczą SPS-1 - pakiet zawierający 2 poz. asort. 1 44784 40 1984 800,00
29 Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności LUBLIN 3324 1 SUL332412W0035560 1998 1 500,00
30 Zespół spalinowo-elektryczny PAD-8-3/400/P1 na przyczepie 1 os. 1,5 t (8 kW, 3x380 V, 50 Hz) 1 31868 1979 4 000,00
31 Kompresor tłokowy KK 200/50 1 bd bd 600,00
32 Obrabiarka wieloczynnościowa do drewna DYKC-5 1 bd bd 6 000,00
33 Agregat prądotwórczy WOLA 4ZPP-125 (100 kW, 3x380 V, 50 Hz) na ramie do demontażu 1 2927 1975 8 000,00
34 Warsztat typu B-KWAT na samochodzie STAR 200 (bez wyposażenia specjalistycznego) 1 58276 1987 5 000,00
35 Sprzęt instalacyjno-budowlany - pakiet zawierający 11 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: kolana, rury, złączki, trójnik, zaślepki i złączki PCV 180,00
36 Szafy na akta metalowe i stalowe - pakiet zawierający 3 poz. asort., w tym: metalowe - 2 szt., stalowe - 5 szt. 300,00
37 Sprzęt infrastruktury wojskowej - pakiet zawierający 17 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: lutownice, odgałęźniki, przeciwnakrętki, rury stalowe czarne, styczniki itp. 200,00
38 Sprzęt służby mundurowej - pakiet zawierający 7 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: bluzy, spodnie, kaptury i torby ubrania kwasoochronnego, filc techniczny, fartuch spawalniczy i rękawice dielektryczne 100,00
39 Namiot techniczny N72 (z wyposażeniem wg opisu) 1 bd 1969 2 000,00
40 Sprzęt kulturalno-oświatowy - pakiet zawierający 92 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: aparaty fotograficzne, kamery, dyktafony, konsole TV, odbiorniki radiowe i TV, rzutniki, zestawy kina domowego itp. 2 000,00
41 Diagnoskop GS3105 1 bd 1980 200,00

42 Urządzenia rolkowe do sprawdzania hamulców (z demontażu, zły stan techniczny) - pakiet zawierający 2 poz. asort. 1 bd
1980; 
2000

300,00

43-47 Kuchnia polowa KP - 340 5

04102 1968 4 000,00
03982 1979 4 000,00
03268 1976 4 000,00
01466 1969 4 000,00
0872 1968 4 000,00

48-49 Samochód średniej ładowności wysokiej mobilności STAR-266 2
823005 1978 7 000,00

2311253 1982 7 000,00
50 Spawarka transformatorowa SPB-400 1 19384 1989 300,00
51 Spawarka wirowa EW-23U 1 165989 1988 800,00
52 Sprzęt instalacyjno-budowlany - pakiet zawierający 5 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: kolana i rury PP o różnych średnicach 200,00
53 Przyczepa transportowa 1,5 t 1-os. do warsztatu medyczno-mechanicznego (z wyposażeniem wg opisu) 1 20053 1972 4 000,00
54 Przyczepa 1,5 t 1-os. do zestawu operacyjnego (bez wyposażenia) 1 17503 1969 1 500,00
55 Warsztat medyczny - mechaniczny na samochodzie STAR 660 (z wyposażeniem wg opisu) 1 A660M2TECH00316069 1973 9 000,00
56 Łaźnia-dezynfektor typu DD-2 na samochodzie ZIŁ 130 (z wyposażeniem wg opisu) 1 1074814 1974 9 000,00
57 Łaźnia-dezynfektor typu DD-2 na samochodzie ZIŁ 130 (z wyposażeniem wg opisu) 1 1059416 1974 9 000,00
58 Sala operacyjna na samochodzie STAR 660 nadwozie typu 250 (z wyposażeniem wg opisu) 1 A660M2TECH007322097 1977 8 000,00
59 Sala operacyjna na samochodzie STAR 660 nadwozie typu 250 (z wyposażeniem wg opisu) 1 A660M2TECH007322117 1977 8 000,00
60 Sala przedoperacyjna na samochodzie STAR 660M2 (z wyposażeniem wg opisu) 1 A660M2TECH0026821 1969 8 000,00
61 Sala przedoperacyjna na samochodzie STAR 660M2 (z wyposażeniem wg opisu) 1 A660M2TECH006117527 1976 8 000,00

62

Złom metali żelaznych (kod odpadu 16 01 17) kg 2 052,00 bd bd 0,50
Złom stalowy (kod odpadu 17 04 05) kg 34 394,50 bd bd 0,50
Złom mosiężny (kod odpadu 17 04 01) kg 27,70 bd bd 12,00
Odpadowe opakowania z tworzyw sztucznych (kod odpadu 15 01 02) kg 9,30 bd bd 0,01
Odpadowe opakowania z metalu (kod odpadu 15 01 04) kg 6,70 bd bd 0,10
Odpadowe tworzywa sztuczne (kod odpadu 16 01 19) kg 107,30 bd bd 0,25
Odpadowe tworzywa sztuczne (kod odpadu 16 01 19) kg 61,00 bd bd 0,01
Odpadowe tworzywa sztuczne (kod odpadu 16 01 19) kg 594,00 bd bd 0,10
Inne niewymienione elementy (odpady zawierające metale) (kod odpadu 16 01 22) kg 175,58 bd bd 0,03
Inne niewymienione elementy (odpady zawierające metale) (kod odpadu 16 01 22) kg 204,00 bd bd 0,01
Inne niewymienione odpady (zawierające metale) (kod odpadu 16 01 99) kg 47,00 bd bd 0,02

63

Złom aluminiowy (kod odpadu 17 04 02) kg 39,50 bd bd 3,50
Złom stalowy (kod odpadu 17 04 05) kg 3 900,00 bd bd 0,50
Złom mieszaniny metali (kod odpadu 17 04 07) kg 1 100,00 bd bd 0,60
Zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne (kod odpadu 16 02 14) kg 12,40 bd bd 0,50
Zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne (kod odpadu 16 02 14) kg 29,00 bd bd 3,40
Zużyte opony (nienadające się do bieżnikowania) (kod odpadu 16 01 03) kg 140,00 bd bd 0,20
Odpadowe tworzywa sztuczne (kod odpadu 16 01 19) kg 22,000 bd bd 0,01

64

Złom metali żelaznych (kod odpadu 16 01 17) kg 303,00 bd bd 0,50
Złom metali nieżelaznych (kod odpadu 16 01 18) kg 683,00 bd bd 3,50
Złom mosiężny (kod odpadu 17 04 01) kg 81,00 bd bd 14,00
Złom mosiężny (kod odpadu 17 04 01) kg 1 300,00 bd bd 14,50
Złom aluminiowy (kod odpadu 17 04 02) kg 58,00 bd bd 3,50
Złom stalowy (kod odpadu 17 04 05) kg 16 176,00 bd bd 0,50
Elementy usunięte z zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (kod odpadu 16 02 16) kg 119,00 bd bd 0,30
Odpadowe tworzywa sztuczne (kod odpadu 16 01 19) kg 235,00 bd bd 0,02

65

Złom metali żelaznych (kod odpadu16 01 17) kg 330,00 bd bd 0,50
Złom aluminiowy (kod odpadu 17 04 02) kg 10,00 bd bd 4,60
Złom aluminiowy (kod odpadu 17 04 02) kg 168,95 bd bd 3,50
Złom stalowy (kod odpadu 17 04 05) kg 10 539,80 bd bd 0,50
Odpadowe opakowania z tworzyw sztucznych (kod odpadu 15 01 02) kg 3,00 bd bd 0,03
Odpadowe tworzywa sztuczne (kod odpadu 16 01 19) kg 77,00 bd bd 0,02
Inne niewymienione elementy (odpady zawierające metale) (kod odpadu 16 01 22) kg 5,50 bd bd 0,05
Inne niewymienione odpady (zawierające metale) (kod odpadu 16 01 22) kg 5,00 bd bd 0,03
Odpadowe tworzywa sztuczne (kod odpadu 17 02 03) kg 83,00 bd bd 0,05

66

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (kod odpadu 16 02 14) kg 1 803,80 bd bd 0,20
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (kod odpadu 16 02 14) kg 39,20 bd bd 0,30
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (kod odpadu 16 02 14) kg 240,00 bd bd 2,10
Elementy usunięte z zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (kod odpadu 16 02 16) kg 77,00 bd bd 0,40

67 Odpadowe opakowania z drewna (kod odpadu 15 01 03) kg 2 479,00 bd bd 0,03

68
Odpadowe opakowania z papieru i tektury (kod odpadu 19 12 01) kg 530,00 bd bd 0,05
Odpadowy papier i tektura (kod odpadu 19 12 01) kg 43 440,00 bd bd 0,11

69

Zużyte opakowania wielomateriałowe (kod odpadu 15 01 05) kg 700,90 bd bd 0,01
Zużyte opakowania wielomateriałowe (kod odpadu 15 01 05) kg 4,00 bd bd 0,05
Odpady brezentowe (kod odpadu 15 02 03) kg 204,60 bd bd 0,01
Odpady brezentowe (kod odpadu 15 02 03) kg 333,00 bd bd 0,10
Odpady skórzane (kod odpadu 15 02 03) kg 15,00 bd bd 0,01
Odpady skórzane (kod odpadu 15 02 03) kg 80,18 bd bd 0,05
Odpadowe sorbenty i materiały filtracyjne (kod odpadu 15 02 03) kg 10,10 bd bd 0,01
Nieograniczone odpady (kod odpadu 16 03 04) kg 95,70 bd bd 0,03
Organiczne odpady (kod odpadu 16 03 06) kg 1 050,00 bd bd 0,10
Organiczne odpady (kod odpadu 16 03 06) kg 69,80 bd bd 0,03
Organiczne odpady (kod odpadu 16 03 06) kg 69,80 bd bd 0,01

1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2019 r. o godz. 11:30 w OR AMW we Wrocławiu, ul. Zwycięska 39.
2.  Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 04 i 05.07.2019 r., w godz. 9:00 – 13:00 w następujących miejscach:
 •  poz. 1÷22 magazyn OR AMW we Wrocławiu, ul. Poznańska 58, p. Cygan tel. 607 429 310;
 •  poz. 23 4 RBLog Skład Duninów, p. Delczyk tel. 261 681 544;
 •  poz. 24÷26 4 RBLog RWT Jastrzębie, poz. 24, 25 p. Wasilewski tel. 261 662 347, poz. 26 p. Puchalski tel. 261 662 148;
 •  poz. 27 2 WOG SOI Jastrzębie, p. Matyjaszczuk tel. 512 904 214;
 •  poz. 28÷32 10 BLog 55 brem Opole, p. Waldowska tel. 261 625 989;
 •  poz. 33÷35 4 WOG SOI Opole, poz. 33, 34 p. Słabosz tel. 261 625 109, poz. 35 p. Nowosielski tel. 669 942 286;
 •  poz. 36÷38 JW 2286 Szumirad k.Opola, poz. 36 p. Łucki tel. 261 696 182, poz. 37 p. Wilkowski tel. 261 696 176, poz. 38 p. Jóźwiak tel. 261 696 183;
 •  poz. 39÷42 2 WOG Wrocław, ul. Obornicka 102, p. Michalczuk tel. 261 656 416;
 •  poz. 43÷47 JW 1245 Wrocław, ul. Trzmielowicka 28, p. Fogt tel. 261 655 464; 727 016 270;
 •  poz. 48÷49 2 WOG GZ Brzeg, p. Eismart tel. 261 637 665;
 •  poz. 50÷51 2 WOG SOI-1 Wrocław, ul. Hallera 36/38, p. Gostyński tel. 261 652 328;
 •  poz. 52 2 WOG SOI-2 Wrocław, ul. Obornicka 102, p. Pasek tel. 261 656 550;
 •  poz. 53÷61 4 Wojskowy Szpital Kliniczny, p. Kłusek tel. 261 660 527;
 •  poz. 62÷69 wg szczegółowego wykazu miejsc przechowywania odpadów, dostępnego na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego, www.amw.com.pl,  

w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Przetargi”.
3.  W zakresie odpadów (poz. 62÷69) przetarg obejmuje sprzedaż jednemu oferentowi wszystkich odpadów wyszczególnionych w danej pozycji przetargowej.
4.  Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 30.08.2019 r.
5.  Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 1, 2, 5÷7, 35, 37, 38, 40, 52 oraz opis wyposażenia sprzętu oferowanego w poz. 24, 25, 39, 53, 55÷61 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. 62 – 1 866,00 zł, poz. 63 – 289,00 zł, poz. 64 – 3 086,00 zł, poz. 65 – 608,00 zł, poz. 66 – 91,00 zł, poz. 67 – 7,50 zł, poz. 68 – 481,00 zł, poz. 
69 – 16,00 zł. Wadium należy wpłacać wyłącznie przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Wrocław przy ul. 
Malarskiej 26, nr konta: 91 1130 1033 0000 0060 0720 0026, podając w tytule przelewu nr 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 przetargu. 

8.  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.
9.  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. Pozostałą część kwoty należy wpłacić przelewem na konto BGK O/Wrocław nr 49 
1130 1033 0000 0060 0720 0006. 

10.  Do przetargu na poz. 62÷69 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 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, 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).
11.  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 2019 r. poz. 667, z późn. zm.).

12.  Z nabywcą mienia z poz. 33 zostanie zawarta umowa, zobowiązująca nabywcę do dokonania na własny koszt jego demontażu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami budowlanymi i BHP oraz wywozu mienia i uporządkowania pomieszczenia/terenu. Organizator przetargu pobierze kaucję w wysokości 20% 
wylicytowanej ceny na rzecz uporządkowania pomieszczenia/terenu po demontażu. Kaucja zostanie zwrócona w ciągu pięciu dni od daty odbioru pomieszczenia/
terenu przez organizatora przetargu.

13.  Ofertę należy złożyć w kancelarii Oddziału Regionalnego AMW we Wrocławiu, ul. Sztabowa 32, w terminie do dnia 09.07.2019 r. do godz. 10:00. 
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 5/OR/2019 – nie otwierać przed 09.07.2019 r. do godziny 11:30”.
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. nr 62÷66, 68;
 •  wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (pełnomocnictwa upoważnienia - jeżeli są wymagane).
16.  Formularz ofertowy oraz wzór umowy sprzedaży można pobierać w OR AMW we Wrocławiu, ul. Zwycięska 39 od dnia 25.06.2019 r. do dnia 08.07.2019 r., w godz. 

9:00 – 14:00 w pok. nr 4 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. 62÷66, 68, 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. 

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 wojskowy – Sprzęt wojskowy – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie OR AMW we Wrocławiu oraz zostaną 
przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

25.  Szczegółowe informacje: e-mail: wroclaw@amw.com.pl, faks 71 710 72 01 oraz tel. 71 710 72 66, 71 710 72 55, od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 
14:00. 

OFERTA BEZPRZETARGOWA 
ODDZIAŁ POSIADA W OFERCIE M.IN.:

Artykuły mundurowe, medyczne i żywnościowe.
Wymienione mienie można nabyć w OR AMW we Wrocławiu, ul. Zwycięska 39,

wtorek w godz. od 12:00 do 17:30, 
środa w godz. od 9:00 do 15:00, 

czwartek w godz. od 12:00 do 17:30.
Szczegółowe informacje: na stronie www.amw.com.pl w dziale:

„Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Sprzedaż bezprzetargowa”
oraz pod tel. 71 710 72 08, 71 710 72 65, 71 710 72 55

ODDZIAŁ REGIONALNY AMW
we Wrocławiu

ul. Sztabowa 32, 50-984 Wrocław
tel. 71 364 73 72, fax 71 766 17 34

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


