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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 Techniczne środki materiałowe (do samochodu STAR 660) – pakiet zawierający 324 poz. asort. 
(wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: gniazda zaworów; klamki zewnętrzne; koła pasowe; koła 
zębate różne; końcówki drążków; kraniki spustowe; lampy zespolone; mechanizmy różnicowe; 
palce rozdzielacza; paski klinowe; pompy wody i oleju; resory; uszczelki różne; wały korbowe; 
wały napędowe; zestawy panewek itp.

4 000

2 Przyczepa warsztatu B1/SAM z agregatem PAB 4/3/400/01/
P1 (4 kW, 3x380V, 50 Hz)

1 0259 1976 2 800

3 Techniczne środki materiałowe (do samochodu STAR 660) – pakiet zawierający 81 poz. asort.  
(wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: bębny hamulcowe; chłodnice wody; głowice;  
pompy wody; pół osie mostów; przewody paliwa; przewody wydechowe; wały napędowe itp.

3 000

4 Samochód sanitarny 4-noszowy TARPAN 4022 
(bez wyposażenia)

1 SUR042800419 1994 4 000

5 Zestaw części ciśnieniowych kotła WLM5 1 b/n b/d 1 500

6 Sprzęt i techniczne środki materiałowe do motopomp – pakiet zawierający 228 poz. asort.  
(wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: bandaże; bloki cylindrów; części chłodnicy; filtry; głowice; 
kanistry; nakrętki; pierścienie; przełączniki; skrzynie korbowe; sworznie; śruby; uszczelki; tłoki; 
wkładki itp. 

8 000

7 Stojaki metalowe składane do broni – pakiet zawierający 3 poz. asort. – stojaki  
do KBK-AK – 310 szt.

4 000

8 Skrzynie drewniane specjalne na maski MP-4 740x520x350 w ilości 772 szt. 10 000

9 Kosiarka rotacyjna TALEX Z-42-1 1 8394 2001 1 000

10 Cegła ceramiczna pełna kl. 100 Z w ilości 3.036 szt. 200

11 Kątowniki i kształtowniki stalowe (w ilości 586,05 kg) – pakiet zawierający 4 poz. asort. w tym: 
kątownik stalowy 35x35x4 mm – 302 kg; stal dwuteowa NP-160 – 67,30 kg;  
stal ST-1 dwuteownik 80 mm – 136,85 kg; teownik stalowy 40x40x5 – 79,90 kg 

1 200

12 Sprzęt kwaterunkowo-budowlany – pakiet zawierający 10 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), 
w tym m.in.: wiertarka udarowa; betoniarka BWE 150A; łóżka szpitalne; skrzynie na akta 
metalowe; szafy na akta; stoły kasynowe; taborety koszarowe itp.

3 500

13 Strugarko-wyrówniarka ALNE 4 1 b/n b/d 1 000

14 Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności 
TARPAN 4012

1 SUR032800635FSR 1993 4 000

15 Podnośnik widłowy spalinowy DVHM-3222TM 1 6270 1984 10 000

16 Podnośnik widłowy spalinowy RAK-7A 1 4477 1987 5 000

17 Podnośnik widłowy spalinowy RAK-7A 1 12644 1992 5 000

18 Podnośnik widłowy spalinowy GPW 2007 1 853546 1987 7 000

19 Wózek transportowy akumulatorowy WNA 1320 
(bez akumulatorów)

1 11728 1978 800

20 Wózek transportowy akumulatorowy WNA 1320 
(bez akumulatorów)

1 5939 1978 800

21 Wózek transportowy akumulatorowy WNA 1320 
(bez akumulatorów)

1 9142 1979 800

22 Wózek transportowy akumulatorowy WNA 1320 
(bez akumulatorów)

1 9163 1979 800

23 Wózek transportowy akumulatorowy WNA 1320 
(bez akumulatorów)

1 9430 1979 800

24 Wózek transportowy akumulatorowy WNA 1320 
(bez akumulatorów)

1 11675 1980 800

25 Wózek transportowy akumulatorowy WNA 1320 
(bez akumulatorów)

1 11724 1980 800

26 Wózek transportowy akumulatorowy WNA 1320 
(bez akumulatorów)

1 15310 1982 800

27 Wózek transportowy akumulatorowy WNA 1320 
(bez akumulatorów)

1 20269 1984 800

28 Wózek transportowy akumulatorowy WNA 1320 
(bez akumulatorów)

1 23781 1986 800

29 Wózek transportowy akumulatorowy WNA 1320 
(bez akumulatorów)

1 24541 1987 800

30 Wózek transportowy akumulatorowy WNA 1320 
(bez akumulatorów)

1 3066 1991 800

31 Pojemniki siatkowe-różne (w ilości 215 szt.) – pakiet zawierający 6 poz. asort. (wg oddzielnego 
wykazu), w tym m.in.: pojemniki siatkowe składane – różne; pojemniki siatkowe 502 itp.

4 000

32 Techniczne środki materiałowe (do wózków WA-2 i WNB) – pakiet zawierający 42 poz. asort. 
(wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: belki izolacyjne; błotniki; osie tylne; pierścienie; tulejki; 
sprężyny itp.

2 500

33 Stal dwuteowa NP-550 HP 966 w ilości 101.415,00 kg 97 500

34 Samochód osobowy OPEL VECTRA BX 1,6 XEL 1 WOLOJBF19YP105101 2000 800

35 Silniki spalinowe różne i skrzynie ładunkowe (do samochodu STAR 266) – pakiet zawierający  
12 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: silniki do samochodu UAZ-452;  
silniki spalinowe 4CT90; silniki spalinowe S-359; skrzynie ładunkowe itp. 

6 000

36 Kamień brukowy różny i płyty chodnikowe – pakiet zawierający 5 poz. asort. w tym: kamień 
brukowy nieregularny różny – 260.000,00 kg; obrzeża trawnikowe 50x2520x500 mm – 60 szt.; 
płyta chodnikowa trójkątna 350x350x450x50 mm – 200 szt.; płyta chodnikowa szara  
300x300x50 mm 126 szt.; płytka chodnikowa szara 25x25x5 cm – 250 szt. 

10 000

37 Sprzęt i materiały instalacyjne – pakiet zawierający 30 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), 
w tym m.in.: gwintownica; kosy spalinowe; dystrybutor paliw; butle do tlenu; butle acetylenowe; 
grzejniki; okna; złączki kotła itp. 

2 200

38 Sprzęt kwaterunkowy – pakiet zawierający 14 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: 
łóżka szpitalne; regały biblioteczne; stoły; szafy na akta metalowe; wkłady siatkowe do łóżka 
koszarowego itp.

13 000

39 Kosiarka rotacyjna BDR-700 1 15362 1997 1 500

40 Krzesło biurowe na metalowej podstawie twarde 410x410x790 mm w ilości 300 szt. 1 500

41 Stal dwuteowa NP-160 w ilości 250,60 kg 400

42 Przyczepa warsztatu B1/SAM z agregatem PAB4/3/400  
(4 kW, 3x380V, 50 Hz)

1 2782 1980 2 800

43 Jacht żaglowy OMEGA (bez żagla i lin miękkich) 1 b/n b/d 1 500

44 Szelki do oporządzenia –pakiet zawierający 1.246 szt. 1 300

45 Torba na wyposażenie – pakiet zawierający 589 szt. 2 800

46 Torba na wyposażenie – pakiet zawierający 500 szt. 2 300

47 Omasztowanie do peleryny namiot – pakiet zawierający 1.601 kompletów 2 300

48 Bluzy olimpijki – pakiet zawierający 2 poz. asort. w tym: bluza olimpijka oficera MW – 663 szt.; 
bluza olimpijka oficera wojsk lądowych – 905 szt.

3 000

49 Koszule khaki i stalowe – pakiet zawierający 780 szt. w tym: koszula khaki – 750 szt.;  
koszula stalowa 30 szt.

3 500

50 Koszule khaki i stalowe – pakiet zawierający 784 szt. w tym: koszula khaki – 753 szt.;  
koszula stalowa 31 szt.

3 500

51 Płaszcze letnie różne – pakiet zawierający 250 szt. w tym: płaszcz letni WLąd – 115 szt.;  
płaszcz letni oficera MW – 100 szt.; płaszcz letni oficera WLot. – 35 szt.

5 000

52 Płaszcze letnie różne – pakiet zawierający 269 szt. w tym: płaszcz letni WLąd – 134 szt.;  
płaszcz letni oficera MW – 100 szt.; płaszcz letni oficera WLot. – 35 szt.

5 000

53 Czapka wełniana MW – pakiet zawierający 369 szt. 2 000

54 Czapka wełniana MW – pakiet zawierający 500 szt. 2 500

55 Czapka wełniana MW – pakiet zawierający 500 szt. 2 500

56 Czapka wełniana MW – pakiet zawierający 500 szt. 2 500

57 Czapka wełniana MW – pakiet zawierający 500 szt. 2 500

58 Kurtka polowa wz. 93 z podpinką – pakiet zawierający 1.000 kpl. 40 650

59 Kurtka polowa wz. 93 z podpinką – pakiet zawierający 1.000 kpl. 40 650

60 Kurtka polowa wz. 93 z podpinką – pakiet zawierający 1.000 kpl. 40 650

61 Kurtka polowa wz. 93 z podpinką – pakiet zawierający 1.000 kpl. 40 650

62 Kurtka polowa wz. 93 z podpinką – pakiet zawierający 1.000 kpl. 40 650

63 Kurtka polowa wz. 93 z podpinką – pakiet zawierający 335 kpl. 13 650

64 Kurtka wyjściowa WLot. i MW z podpinką – pakiet zawierający 646 kpl. 42 100

65 Rękawiczki żołnierskie kolor czarny w ilości 2.198 par 7 200

66 Sprzęt służby żywnościowej – pakiet zawierający 24 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu),  
w tym m.in.: podgrzewacze wody; zbiorniki na wodę; kotły różne; uszczelki; pompy itp.

5 000

67 Szczotka do obuwia twarda – pakiet zawierający 3.895 szt. 2 000

68 Wiatrówki oficera – pakiet zawierający 154 szt. w tym: wiatrówka oficera WLot – 30 szt.; 
wiatrówka oficera MW wz. 92 – 124 szt.

500

69 Oznaki stopni wojskowych – pakiet zawierający 11 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym 
m.in.: oznaki stopni do furażerki; oznaki stopni do kurtki zimowej; oznaki stopni do beretu; 
pochewki z oznakami stopni do ubioru specjalnego itp. 

1 400

70 Bluzy olimpijki – pakiet zawierający 2 poz. asort. w tym: bluza olimpijka oficera MW – 670 szt.; 
bluza olimpijka oficera WLąd – 900 szt.

3 000

71 Torba na wyposażenie – pakiet zawierający 500 szt. 2 000

72 Torba na wyposażenie – pakiet zawierający 500 szt. 2 000

73 Torba na wyposażenie – pakiet zawierający 500 szt. 2 000

74 Torba na wyposażenie – pakiet zawierający 500 szt. 2 000

75 Torba na wyposażenie – pakiet zawierający 500 szt. 2 000

76 Torba na wyposażenie – pakiet zawierający 500 szt. 2 000

77 Torba na wyposażenie – pakiet zawierający 500 szt. 2 000

78 Torba na wyposażenie – pakiet zawierający 500 szt. 2 000

79 Torba na wyposażenie – pakiet zawierający 500 szt. 2 000

80 Torba na wyposażenie – pakiet zawierający 500 szt. 2 000

81 Torba na wyposażenie – pakiet zawierający 500 szt. 2 000

82 Torba na wyposażenie – pakiet zawierający 500 szt. 2 000

83 Szelki do oporządzenia – pakiet zawierający 5.000 szt. 5 000

84 Szalokominiarka kolor khaki – pakiet zawierający 500 szt. 1 700

85 Szalokominiarka kolor khaki – pakiet zawierający 500 szt. 1 700

86 Szalokominiarka kolor khaki – pakiet zawierający 500 szt. 1 700

87 Sprzęt łączności – pakiet zawierający 2 poz. asort. w tym m.in.: bęben do kabli UBK-1 – 62 szt.; 
szafa /MONT. NNU19”/1U/800 – 1 szt.

250

88 Samochód sanitarny POLONEZ (bez wyposażenia) 1 SUPB08CEBWG134322 1998 3 800

89 Sprężarka powietrza WAN-AW 1 235 1995 1 500

90 Tokarka stołowa TSB-16 1 277 1979 2 000

91 Urządzenie do prób ciśnieniowych HTG-60 1 0211095 2002 1 500

92 Wiertarka stołowa WS-15 1 1747 1979 1 200

93 Samochód PEUGEOT Partner II 1,6 HDI 1 VF3GJ9HXC95302175 2007 5 200

1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2019 r. o godz. 11.00, w siedzibie OR AMW w Olsztynie, ul. Kasprowicza 1.
2.  Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 30–31.05 i 03–04.06.2019 r. w godz. 9.00–13.00 oraz w dniu 

przetargu, w godz. 8.00–9.00 w następujących miejscach:
 •  poz. 1-2 22 WOG GZ Lidzbark Warmiński, ul. Ornecka 1, p. A. Karbownik tel. 261 317 452, 693 022 387;
 •  poz. 3-4 25 WOG Białystok, ul. Kawaleryjska 70, poz. 3 p. J. Kalicki tel. 727 040 685, poz. 4 p. A. Krzyżanowski tel. 727 040 654;
 •  poz. 5 26 WOG SOI Ostrów Mazowiecka, ul. Bociańskiego 1, p. B. Sosińska tel. 698 587 290;
 •  poz. 6-8 2 RBLog Skład Komorowo, ul. Kościelna, poz. 6 p. D. Wagner tel. 607 393 129, p. K. Kaniuk tel. 600 398 078, p. Z. Daniluk  

tel. 537 676 079, poz. 7 p. K. Kaniuk tel. 600 398 078, poz. 8 p. D. Wagner tel. 607 393 129;
 •  poz. 9-13 21 WOG SOI Braniewo, ul. Stefczyka 60, p. R. Gąsior tel. 261 315 359, p. K. Popielarczyk tel. 261 315 591;
 •  poz. 14 JW 3411 Braniewo, ul. Sikorskiego 1, p. M. Budny tel. 261 315 521, 667 802 975;
 •  poz. 15-35 2 RBLog Skład Olsztyn, ul. Jagiellończyka 43, poz. 15-33 p. Z. Głowacki tel. 261 322 907, 504 455 167, poz. 34-35  

p. W. Puszkiewicz tel. 261 323 136, 727 028 435;
 •  poz. 36-41 21 WOG SOI Elbląg, ul. Królewiecka 169 i ul. Łęczycka 6, p. G. Obara tel. 727 040 622, p. B. Drozdowski tel. 727 040 647;
 •  poz. 42 JW 3411 Lidzbark Warmiński, ul. Ornecka 1, p. J. Dziubek tel. 261 318 238;
 •  poz. 43 OR MON Omulew, p. K. Nasiadka tel. 504 214 854;
 •  poz. 44-66 2 RBLog Skład Elbląg, ul. Kwiatkowskiego 11, poz. 44-47 p. M. Iwańska tel. 261 313 134, poz. 48-58 p. A. Grygo  

tel. 261 313 140, poz. 59-66 p. M. Iwańska tel. 261 313 134, poz. 67 p. P. Jastrzębski, tel. 261 313 169;
 •  poz. 67-93 magazyn OR AMW Olsztyn, ul. Dąbrowskiego 2, p. R. Kruszewski tel. 261 322 182, 506 399 288.
3.  Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 1-93 w terminie do dnia 23.08.2019 r. 
4.  Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 1, 3, 6, 12, 31-32, 35, 37-38, 67 i 69 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 tylko przelewem na rachunek bankowy Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego  
Nr konta: 37 1130 1189 0025 0130 8320 0008, 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. Pozostałą kwotę można wpłacać w kasie w dniu przetargu 

lub na konto w BGK O/Olsztyn nr konta 18 1130 1189 0000 0060 0720 0010.
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. z 2018 r. poz. 1351, z późn. zm.). 

10.  Ofertę należy złożyć w kancelarii Oddziału Regionalnego AMW w Olsztynie, ul. Kasprowicza 1, pok. nr 113 w terminie do dnia  
05.06.2019 r. do godz. 10.00.

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 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 04/2019 – nie otwierać przed 05.06.2019 r. do godziny 11.00”.
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;
 •  podpisane oświadczenie oferenta, że jest lub nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny – dotyczy poz. nr 11, 33 i 41; 
 •  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 Regionalnego AMW w Olsztynie od dnia  

22.05.2019 r. do dnia 04.06.2019 r., w godz. 8.00-15.00 oraz w dniu przetargu do godz. 10.00 w pok. nr 128 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 
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. 
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, wycofania z przetargu poszczególnych 
pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek 
roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu.

18.  Sprzęt jest niesprawny technicznie (za wyjątkiem poz. 93) 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 (za wyjątkiem poz. 93). 
  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% za wyjątkiem poz. 11, 33 i 41 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.

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 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 Olsztynie oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych. 

22.  Szczegółowe informacje: e-mail: i.basak@amw.com.pl, fax. 261 322 180 oraz tel. 89 536 31 76, 89 536 34 75, 89 536 31 74, 89 536 31 73, 
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Oddział Regionalny AMW w Olsztynie
ul. Kasprowicza 1, 10–219 Olsztyn
tel. 261 322 100, fax 261 322 180

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

OFERTY BEZPRZETARGOWE
ODDZIAŁ POSIADA W OFERCIE M.IN.:

rękawiczki żołnierskie kolor czarny, kurtki polowe z podpinką, mundury wyjściowe wojsk lądowych i lotniczych, szelki do oporządzenia, torby na wyposażenie, drobny sprzęt sportowy.
Wymienione mienie można nabyć w siedzibie OR AMW w Olsztynie we wtorki i czwartki w godz. 9.00 – 13.00.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.amw.com.pl w dziale:
„Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Sprzedaż bezprzetargowa”

oraz pod tel. 261 322 182


