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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./Jm. Nr fabryczny Rok  
prod.

Cena wywoławcza  
netto (zł)  

za poz. przet./ Jm.
1 Sprzęt warsztatowy – pakiet zawierający 172 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: gwintowniki, imakowe noże tokarskie, klucze oczkowe, pilniki ślusarskie, wiertła do metalu itp. 2 500
2 Zestaw narzędzi elektrotechnicznych C 8 – pakiet zawierający 2 szt. 200

3
Sprzęt służby MPS – pakiet zawierający 8 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: beczki stalowe „W” ocynkowane 200 l; kanistry stalowe KS-20, 20 l – 30 szt.;  
kanistry stalowe KS-5, 5 l – 20 szt.;  
lejki do kanistra LK; waż nalewczy kompletny II itp. 

700

4 Podnośnik widłowy akumulatorowy WW-1207 (z akumulatorami) 1 F: 9756 1980 2 500
5 Przyczepa do wózka transportowego WP-1,5 1 F: P-21007 1984 700
6 Podnośnik widłowy spalinowy RAK-2 1 F: 14550 1975 4 500

7-8 Zestaw elektrotechniczny Nr 15M 2 b/d b/d 100
9 Zestaw elektrotechniczny Nr 15M – pakiet zawierający 3 kpl. 250

10 Zestaw hydraulika Nr XI-15 – pakiet zawierający 2 kpl. 200
11-13 Zestaw hydraulika Nr XI-15 3 b/d b/d 100

14 Zestaw hydraulika Nr XI-15 – pakiet zawierający 2 kpl. 200
15-17 Zestaw ślusarsko-kowalski Nr XI-14 3 b/d b/d 500

18 Zestaw ślusarsko-kowalski Nr XI-14 – pakiet zawierający 5 kpl. 2 200
19 Zestaw stolarsko-ciesielski Nr XI-12 250
20 Zestaw stolarsko-ciesielski Nr XI-13 – pakiet zawierający 2 kpl. 400
21 Zestaw stolarsko-ciesielski Nr XI-14 250
22 Zestaw stolarsko-ciesielski Nr XI-15 250
23 Zestaw stolarsko-ciesielski Nr XI-16 – pakiet zawierający 5 kpl. 1 200
24 Sprzęt służby czołgowo-samochodowej – pakiet zawierający 17 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: drążek sterowania, dźwignie, piasty, wkłady filtrujące, przyciski rozrusznika itp. 3 300
25 Sprzęt służby infrastruktury – pakiet zawierający 33 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: wkładki bezpiecznikowe, żarówki, bęben kablowy metalowy, itp. 500

26 Sprzęt warsztatowy – pakiet zawierający 36 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: pilniki ślusarskie, przecinaki ślusarskie, elektrody spawalnicze, lutownica zwykła kątowa,  
latarka akumulatorowa ELN-1 itp. 500

27 Części samochodowe (STAR; ŻUK; NYSA; AUTOSAN H9; UAZ; JELCZ) – pakiet zawierający 114 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: tłumiki, resory, pierścienie uszczelniające,  
amortyzatory, paski klinowe, łożyska itp. 14 500

28 Sprzęt służby czołgowo-samochodowej – pakiet zawierający 3 poz. asort., w tym: destylarkę elektryczną DE-5, tester akumulatorów BAT 121 – 2 szt. 200

29 Sprzęt służby czołgowo-samochodowej – pakiet zawierający 40 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: bęben hamulca, filtr kabinowy, amortyzatory, paski klinowe, lampy kierunkowskazów 
itp. 3 000

30 Sprzęt służby czołgowo-samochodowej – pakiet zawierający 40 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: przegub napędowy, skrzynia rozdzielacza, śruby, uszczelki, wał główny z rolką, 
wsporniki dźwigni zmiany biegów, mocowania amortyzatora itp. 3 000

31 Studnia rurowa SR-7 300

32 Sprzęt służby czołgowo-samochodowej – pakiet zawierający 54 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: sworznie, skrzynie rozdzielacza, skrzynie biegów, pompy wody, szyby przednie, 
skrajne, środkowe, tłoki, uszczelki, tuleje resorów itp. 3 500

33 Sprzęt służby czołgowo-samochodowej – pakiet zawierający 54 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: błotniki, amortyzatory, paski klinowy, pierścienie, pokrowce na chłodnicę  
do STAR 660 i NYSA, osłony drzwi do STAR 660, filtr oleju itp. 8 000

34 Rozdzielacz wody – pakiet zawierający 6 szt. 300

35-36 Waga składana polowa WP-200 2 F: 31087  
F: 67087

1967  
1964 100

37 Sprzęt służby infrastruktury – pakiet zawierający 48 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: bezpieczniki, wyłączniki nadtynkowe, przekaźnik termiczny, szczeliwa grafitowe oraz bawełniane 
grafitowane 8x8, świetlówki, listwy przypodłogowe itp. 7 800

38 Sprzęt służby czołgowo-samochodowej – pakiet zawierający 45 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: filtry oleju, powietrza, amortyzatory, podkładki, pompa wtryskowa, pasek 
rozruchowy itp. 600

39 Sprzęt służby czołgowo-samochodowej – pakiet zawierający 45 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: przewody gumowe podgrzewacza, przewody od zbiornika, przewody wydechowe, 
uszczelki, rezystor, siatka filtra, przyciski rozrusznika itp. 300

40 Sprzęt służby czołgowo-samochodowej – pakiet zawierający 45 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: uszczelki gumowe, uszczelki kurka paliwa, uszczelki nasady głowicy PLA-0500,  
uszczelki osłony rozrządu, uszczelki pokryw, uszczelki pomp itp. 200

41 Sprzęt służby czołgowo-samochodowej – pakiet zawierający 37 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: uszczelki, wkłady filtru, wskaźnik ciśnienia oleju, wyłącznik oświetlenia,  
wziernik S101 10 67, zawór dopływu paliwa, złącza gumowe itp. 300

42 Sprzęt służby łączności – pakiet zawierający 7 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: miernik cyfrowy METEX M-3562, multimetr analogowy UM-112, multimetr cyfrowy V 562,  
oscyloskop ST 315 A itp. 500

43 Obrabiarka do drewna 1 540/00004 b/d 1 500

44 Traktor ogrodowy KAWASAKI „CLUB CADET” (Wyposażenie zawiera: szczotkę do liści, kosiarkę, pług) 1
13CI51AJ603,  

(CC 1024RD-J),  
CE050L20008

2010 3 500

45 Artykuły mundurowe – pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: hełm stalowy bojowy wz. 67/75 szaro-niebieski MO -100 szt., okulary ochronne gumowe – 100 szt. 3 000
46-47 Hełm stalowy bojowy wz. 67/75 szaro-niebieski MO – pakiet zawierający 100 szt. 2 b/d b/d 2 800
48-50 Trzewiki bukatowe nieocieplane (małe rozmiary 39-41) – pakiet zawierający 50 par 3 b/d b/d 1 800

51 Dresy (małe rozmiary) – pakiet zawierający 100 kpl. 1 500
52 Artykuły mundurowe – pakiet zawierający 2 poz. asort. (różne rozmiary), w tym: kurtka polowa wz. 93 – 100 szt., kat. 2, podpinka pod kurtkę polową wz. 93 –100 szt., kat. 2 3 500
53 Komin stalowy po rozbiórce, w dwóch członach o dł. ok. 8 mb każdy (wykonany z blachy stalowej wysokowęglowej pełno płaszczowej o grubości 10 mm, średnicy 600 mm) 3 000

54

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń (kod odpadu 16 02 16) kg 73,60 - 0,40
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (kod odpadu 16 02 14) kg 6 379,00 - 0,40
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (kod odpadu 16 02 13*) kg 359,00 - 0,40
Złom aluminium (kod odpadu 17 04 02) kg 57,70 - 3,50
Złom metali nieżelaznych (kod odpadu 16 01 18) kg 4,45 - 0,50
Złom metali żelaznych (kod odpadu 16 01 17) kg 4,50 - 0,50
Odpady z toczenia i piłowania żelaza (kod odpadu 12 01 01) kg 2,50 - 0,10
Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) kg 586,40 - 0,50
Zużyte baterie i akumulatory ołowiowe (kod odpadu 16 06 01*) kg 10,00 - 2,50
Zużyte inne baterie i akumulatory (kod odpadu 16 06 05) kg 2 430,00 - 1,20

55 Przepracowane inne paliwa (mieszanina odpadowych paliw lotniczych technologicznych) (kod odpadu 13 07 03*) kg 13 000,00 - 1,20
56 Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) kg 12 633,38 - 0,50

57

Złom metali żelaznych (kod odpadu 16 01 17) kg 90,50 - 0,50
Zużyte baterie i akumulatory ołowiowe (kod odpadu 16 06 01*) kg 81,90 - 2,50
Elementy usunięte ze zużytych urządzeń (kod odpadu 16 02 16) kg 464,00 - 0,50
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (kod odpadu 16 02 13*) kg 37,00 - 0,40
Złom aluminium (kod odpadu 17 04 02) kg 14,00 - 3,50
Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) kg 7,00 - 0,50

58
Przepracowane inne oleje przekładniowe (kod odpadu 13 02 08*) kg 2 700,00 - 0,35
Przepracowane inne oleje silnikowe (kod odpadu 13 02 08*) kg 1 450,00 - 0,35

1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2019 r. o godz. 12.30, 
w siedzibie OR AMW w Poznaniu, ul. Dojazd 30.

2.  Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 
18-19.11.2019, w godz. 10.00-13.00 oraz w dniu przetargu w godz. 
8.00-11.30 w następujących miejscach:

 -  poz. 1÷3 14 WOG Poznań, ul Wojska Polskiego 86-90,  
poz. 1, 2 p. Baranowski, tel. 664 781 952, poz. 3 p. Andrzejewski,  
tel. 261 575 164;

 -  poz. 4÷24 14 WOG Poznań, ul. Dojazd 30, 4÷23 p. Kędzierski,  
tel. 261 575 728, poz. 24 p. Grzeszczak, tel. 261 575 130;

 -  poz. 25÷26 14 WOG Poznań, ul. Bukowska 34, poz. 25 p. Magiera, 
tel. 261 574 102, poz. 26 p. Banasiewicz, tel. 261 577 278;

 -  poz. 27÷31 31 BLT Poznań, ul. Silniki 1, poz. 27÷30 p. Kruszona, 
tel. 261 548 375, poz. 31 p. Jóźwiak, tel. 783 888 974; 

 -  poz. 32, 33 JW 1156 Leszno, ul. Racławicka 1, p. Teper,  
tel. 261 677 343;

 -  poz. 34÷42 33 BLTr, ul. Witkowska 8, poz. 34÷36 p. Kujawa,  
tel. 261 544 356, poz. 37 p. Stemplewski, tel. 261 544 260,  
poz. 38÷42, p. Smoliński, tel. 261 544 453;

 -  poz. 43÷52 OR AMW Poznań, ul. Dojazd 30, p. Znojek,  
tel. 61 660 6778, p. Duchnicki, tel. 61 660 6780;

 -  poz. 53 OR AMW Poznań, Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Nr 110,  
p. Znojek, tel. 61 660 67 78;

 -  poz. 54 (Mienie składowane w dwóch lokalizacjach) 31 BLT 
Poznań, ul. Silniki 1, p. Gardyński, tel. 261 547 092, p. Filipczak,  
tel. 887 410 279 /Poznań, ul. Kulasa 8, p. Klawe, tel. 519 511 859;

 -  poz. 55 JW 1156 Leszno, ul. Racławicka 1, tel. 693 301 102;
 -  poz. 56 (Mienie składowane w dwóch lokalizacjach) 14 WOG 

Poznań ul. Dojazd 30, p. Bryja, tel. 505 241 849 /14 WOG Biedrusko, 
p. Pawlicki, tel. 261 579 143;

 -  poz. 57÷58 JW 1551 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 78, p. Kępa, 
tel. 506 497 383, p. Machlańska, tel. 261 611 134, p. Berner,  
tel. 261 554 533.

3.  Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 
20.12.2019 r.

4.  Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 1, 3, 24÷27, 
29, 30, 32, 33, 37-42, 54÷58 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. Wysokość wadium dla pozycji przetargowych 
stanowiących odpady wynosi: poz. 54 – 616,55 zł, poz. 55  
– 1 560,00 zł, poz. 56 – 631,67 zł, poz. 57 – 54,93 zł, poz. 
58 – 145,25 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. 54÷58 mogą przystąpić podmioty gospodarcze, 
które posiadają:

 •  zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odbioru i obrotu 
odpadów stanowiących przedmiot przetargu,

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

 •  aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru BDO opatrzone numerem 
rejestrowym, w zakresie transportu odpadów stanowiących 
przedmiot w/w pozycji przetargowych,

 •  w przypadku poz. 54, 57 zaświadczenie o wpisie do rejestru 
BDO opatrzone numerem rejestrowym, w zakresie zbierania, 
przetwarzania albo recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego.

  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.  Od odpadów z poz. 55 został opłacony podatek akcyzowy 

w należnej wysokości.
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.  Ofertę należy złożyć w kancelarii OR AMW w Poznaniu, ul. Dojazd 30, 
pok. nr 33 w terminie do dnia 20.11.2019 r. do godziny 12.00.

13.  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-13/OPDG/2019 – nie otwierać przed 

dniem 20.11.2019 r. do godziny 12.30”.
14.  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).
15.  Formularz ofertowy oraz wzór umowy sprzedaży można pobierać 

w siedzibie OR AMW w Poznaniu od dnia 06.11.2019 r. do dnia 
19.11.2019 r. w godz. 8.00 do 15.00 oraz w dniu przetargu od 
godz. 8.00 do godz. 11.30, pok. nr 120 lub ze strony internetowej  
– www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy  
– Sprzęt wojskowy – Przetargi”. 

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

17.  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.

18.  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.

19.  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.

20.  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.

21.  Do zakupionego sprzętu (artykułów/odpadów) zostaną zastosowane 
właściwe przepisy ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.).

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

23.  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 w Poznaniu oraz zostaną przekazane w momencie 
pozyskiwania danych osobowych.

24.  Szczegółowe informacje: e-mail: z.znojek@amw.com.pl 
 tel. 61 660 67 78, m.satkowska@amw.com.pl, tel. 61 660 67 19, 
k.michalska@amw.com.pl, tel. 61 660 67 06 od poniedziałku  
do piątku w godz. 7.30-15.30.

OFERTA BEZPRZETARGOWA  
ODDZIAŁ POSIADA W OFERCIE M.IN.:

Przedmioty mundurowe, drobny sprzęt służby żywnościowej i służby łączności.
Wymienione mienie można nabyć w OR AMW 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 32, 61 660 67 80, faks 61 660 67 01 

ODDZIAŁ REGIONALNY AMW 
w Poznaniu

ul. Dojazd 30, 60-631 Poznań
tel. 61 660 67 00, fax 61 660 67 01

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


