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Dyrektor Oddziału Regionalnego w Krakowie
O G Ł A S Z A

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 Szkło budowlane grubość 3mm - 83,60 m2 500
2 Autobus pasażerski Autosan H-10.10 (przebieg: 327 877 km, 430 mtg, 43 osobowy) 1 SUADW3ACP1S161136 2001 6 000
3 Samochód ogólnego przeznaczenia średniej ładowności STAR 200 1 70963 1989 3 800
4 Warsztat B1/SAM-WRP na samochodzie STAR 266 (bez wyposażenia) 1 823267 1978 5 500
5 Samochód ogólnego przeznaczenia średniej ładowności STAR 200 1 70963 1989 3 000
6 Łódź jednoosobowa ŁJ 1 59008 2005 300
7 Łódź jednoosobowa ŁJ 1 59908 2005 300
8 Stolik radiotelegrafisty 800x530x750 mm - 25 szt. 1 bn bd 150
9 Sprzęt elektroniczny - pakiet zawierający 681 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: telefony komórkowe, notebooki, drukarki, radioodbiorniki itp. 3 800

10
Części do samochodu STAR 266 - pakiet zawierający 163 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: mechanizm różnicowy 436-27-222, resor przedni, zbiornik paliwa z korkiem, wałek mostu napędowego 80153233, pompa siłownika hydraulicznego 5320-
3407200 itp.

7 300

11 Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności TARPAN 4012 (przebieg: 76 567 km) 1 52800933 1995 4 000
12 Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności TARPAN 4012 (przebieg: 60 410 km) 1 52800935 1995 4 000
13 Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności TARPAN 4012 (przebieg: 120 541 km) 1 SUR401200SA000909 1995 4 000
14 Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności TARPAN 4012 (przebieg: 113 604 km) 1 SUR401200SA000919 1995 4 000
15 Przyczepa specjalna JELCZ PN 1,5T do B1/SAM z zespołem spalinowo -elektrycznym PAB 4-3/400, rok prod. 1978; (4 kW, 380 V, 50 Hz), wyposażenie: dwie butle oraz wytwornica acetylenowa dopływowa 1 551 1977 3 000
16 Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności TARPAN 4012 (przebieg: 124 275 km) 1 SUR401200SA000926 1995 4 000
17 Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności TARPAN 4012 (przebieg: 133 892 km) 1 SUR401200SA000920 1995 4 000
18 Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności TARPAN 4012 (przebieg: 110 385 km) 1 UWP012140010 1995 4 000
19 Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności TARPAN 4012 (przebieg: 132 349 km) 1 UWP012130018 1995 4 000
20 Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności MERCEDES 290GD (przebieg: 375 631 km; stan techniczny: liczne ślady korozji na blacharce - m.in. prawy tylni błotnik; brak kierunkowskazu lewego, tylnego, korozja wokół) 1 WDB46133817102281 1995 25 000
21 Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności HONKER 2424 (powypadkowy) 1 SUL24243440001731 2004 1 000
22 Wytaczarka do bębnów hamulcowych TO-161S 1 5396 1988 350
23 Sprężarka powietrza GAS-160P 1 bn bd 250
24 Kompresor Aipress 270L 400V 1 bn bd  500
25 Sprężarka powietrza 1JS60MT 1 bn bd 100
26 Diagnoskop samochodowy GS 3105B na wózku 1 bn bd 100
27 Sprężarka-kompresor 24 L FC2/24CM2 TOPEX 1 bn bd 100

28-29 Wytaczarka do bębnów hamulcowych GN.02.05M (masa: 390,00 kg) 2 bn
1981 
1987

300

30 Sprzęt mps - pakiet zawierający 10 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: beczki plastikowe, zestawy uszczelek, węże nalewcze, beczki stalowe itp. 130
31 Silnik wysokoprężny S-359-32-230 do samochodu STAR 266 1 67571 1990 1 000
32 Silnik wysokoprężny S-359 359-58-220 do samochodu STAR 266 1 32108 1984 1 000
33 Silnik wysokoprężny S-359M 359-29-230 do samochodu STAR 266 1 10893 1984 1 000
34 Szafka nocna drewniana - 20 szt. 1 bn bd 100
35 Urządzenie rolkowe RH-30E 1 1623 1997 400
36 Drewno opałowe liściasto-iglaste z wycinki - 123 m3 1 800
37 Sprzęt elektroniczny - pakiet zawierający 276 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: telefony komórkowe, notebooki, drukarki, zasilacze, monitory itp. 800
38 Cysterna paliwowa CP-4 na przyczepie D-46A (poj. 4 m3) 1 2556 1983 4 500
39 Cysterna paliw CP-11B na przyczepie D-83 (poj. 10 m3) 1 13188 1984 7 000
40 Pompa motorowo-paliwowa PMP-60 1 90015 1990 600 
41 Pompa motorowo paliwowa PMP-80 na przyczepie 1 os. (ład. 1,5 t) 1 5/87 1976 2 500 
42 Sprzęt mps - pakiet zawierający 83 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: odmierzacze paliw płynnych, dystrybutor ADAST, pompy ręczne, kanistry stalowe itp. 5 000
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1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.08.2019 r. o godz. 13.30 w siedzibie OR AMW w Krakowie 
ul. Montelupich 3 (wjazd od ul. Kamiennej). 

2.  Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 21 - 23.08.2019 r. w godz. 10:00-
13:00 w następujących miejscach:

 •  poz. 1 SOI Kraków, ul. Wrocławska 82, p. Skomielski, tel. 261 134 335;
 •  poz. 2÷5 4 WOG Tarnowskie Góry Lasowice (wjazd od ul. Obwodnica), p. Rogalski, tel. 261 147 369;
 •  poz. 6÷9 4 WOG Tarnowskie Góry Lasowice (wjazd od ul. Obwodnica), p. Mazur, tel. 504 242 827;
 •  poz. 10 8 BLT Balice, ul. kpt. Medweckiego 10, p. Barańska, tel. 261 136 291;
 •  poz. 11÷22 JW 4101 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35, p. Ciszewski, tel. 261 101 361/358;
 •  poz. 23÷33 OR AMW Gliwice, ul. Portowa 16, p. Kos, tel. 665 997 795;
 •  poz. 34 SOI Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 72, p. Bończyk, tel. 261 167 839;
 •  poz. 35 GZ Nowy Glinnik, p. Kwaśniak, tel. 261 167 442;
 •  poz. 36 SOI Gliwice, ul. Andersa 47, p. Klencz, tel. 261 111 612;
 •  poz. 37 RCI Kraków, ul. kpt. Medweckiego 10, p. Orzechowski, tel. 261 131 750;
 •  poz. 38÷42 Skład Niedźwiedź, p. Adamek, tel. 660 022 433.
3.  Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 1-42 w terminie do dnia 04.10.2019 r.
4.  Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 9, 10, 30, 37, 42, 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. Wadium należy wpłacać wyłącznie przelewem na konto Agencji Mienia 
Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kraków, nr konta 83 1130 1150 0012 1243 8520 
0020, 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.  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. 2019 r. poz. 667, z późn. zm.).

10.  Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta OR AMW w Krakowie, ul. Montelupich 3, w terminie do 
dnia 27.08.2019 r. do godziny 13.00.

11.  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 6/2019 – nie otwierać przed 27.08.2019 r. do godziny 13:30”.
12.  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 upoważnienia 

- jeżeli są wymagane).
13.  Formularz ofertowy oraz wzór umowy sprzedaży można pobierać w siedzibie Oddziału w Krakowie od 

dnia 13.08.2019 r. do dnia 26.08.2019 r., w godz. 7:00 - 15:00 oraz w dniu przetargu do godz. 12:30 
lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt 
wojskowy – Przetargi”.

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

15.  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 elektro-
nicznym. 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) 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.

16.  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.

17.  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofa-
nia z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestni-
ków przetargu.

18.  Sprzęt jest niesprawny technicznie i wydawany bez instrukcji obsługi. Odbiór zakupio-
nego 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 reje-
stracyjnych. 

  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. 

19.  Do oferowanej ceny sprzętu (artykułów) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
  W przypadku nabycia poz. 36 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. 2018 poz. 2174, z późn. 
zm.), zał. nr 3, poz. 18.

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

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

22.  Szczegółowe informacje: e-mail: k.kolek@amw.com.pl, faks 12 211 40 05 oraz tel. 12 211 40 12 lub 12 
211 41 16 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

OFERTA BEZPRZETARGOWA 
ODDZIAŁ POSIADA W OFERCIE M.IN.:

kurtki, wiatrówki oficerskie lotnicze, berety, mundury polowe, kombinezony pilota, artykuły instalacyjne, elektryczne i hydrauliczne, biurka pod drukarkę, trzewiki desantowca (duże rozmiary),  
szalokominiarki, rękawiczki żołnierskie, płaszcze wojskowe, hełmy.

Wymienione mienie można nabyć w Krakowie, ul. XX Pijarów 3 w poniedziałki od 12:00-15:00, we wtorki od 12:00 do 17:30, w środy od 9:00 do 15:00 oraz w czwartki od 12:00 do 17:30 i w piątki od 9:00-15:00.
Szczegółowe informacje: na stronie www.amw.com.pl w dziale: 

„Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Sprzedaż bezprzetargowa” 
oraz pod tel. 607 361 292.

Oddział Regionalny w Krakowie
31-155 Kraków  •  ul. Montelupich 3

Tel.: +48 12 211 40 24  •  Fax: +48 12 211 40 05
email: marketing.krakow@amw.com.pl  •  www.amw.com.pl


