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

poz.  
przet.

Nazwa sprzętu - marka/typ  
(artykułu/odpadu)

Ilość  
poz.  

przet./
J.m.

Nr  
fabryczny

Rok  
prod.

Cena wywoławcza 
netto (zł)  

za poz. przet./ Jm.

1 Jacht żaglowy OMEGA (kadłub wymagający renowacji, wyposażony w maszt, miecz, stery, nie posiada żagli) 1 F: PZ 84 1999 1 500
2 Jacht żaglowy OMEGA (kadłub wymagający renowacji, wyposażony w maszt, miecz, stery, nie posiada żagli) 1 F: PZ 48 1996 1 500
3 Jacht żaglowy OMEGA (kadłub wymagający renowacji, wyposażony w maszt, miecz, stery, nie posiada żagli) 1 F: PZ 43 1994 1 500
4 Jacht żaglowy OMEGA (kadłub wymagający renowacji, wyposażony w maszt, miecz, stery, nie posiada żagli) 1 F: PZ 47 1991 1 500
5 Jacht żaglowy OMEGA (kadłub wymagający renowacji, wyposażony w maszt, miecz, stery, nie posiada żagli) 1 F: PZ 78 1990 1 500
6 Jacht żaglowy OMEGA (kadłub wymagający renowacji, wyposażony w maszt, miecz, stery, nie posiada żagli) 1 F: PZ 79 1991 1 500
7 Jacht żaglowy OMEGA (kadłub wymagający renowacji, wyposażony w maszt, miecz, stery, nie posiada żagli) 1 F: 13/03/2000/023 2001 1 500
8 Jacht żaglowy OMEGA (kadłub wymagający renowacji, wyposażony w maszt, miecz, stery, nie posiada żagli) 1 F: 13/03/2000/022 1998 1 500
9 Jacht żaglowy OMEGA (kadłub wymagający renowacji, wyposażony w maszt, miecz, stery, nie posiada żagli) 1 F: 13/03/2000/013 1998 1 500

10 Jacht żaglowy OMEGA (kadłub wymagający renowacji, wyposażony w maszt, miecz, stery, nie posiada żagli) 1 F: 13/03/2000/015 1994 1 500
11 Jacht żaglowy OMEGA (kadłub wymagający renowacji, wyposażony w maszt, miecz, stery, nie posiada żagli) 1 F: 13/03/2000/002 1992 1 500
12 Podwozie STAR 660M2 Specjalne 1 P: 9126076 1979 4 500
13 Tokarka MN-80A 1 F: 0439892 1979 5 000
14 Tokarka MN-80A 1 F: 0439410 1984 5 000
15 Wiertarka stołowa WS-13 1 F: 1731 1979 2 000
16 Samochód interwencyjny OPEL F7 Vivaro 1,9 TDI 1 P: W0LFBCA64V609160 2003 9 000
17 Sprzęt elektroniczny – pakiet zawierający 11 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: rejestrator rozmów telefonicznych i radiowych COMPREC 32K, urządzenie konferencyjne L-232B-15NN z ograniczonym wyposażeniem, telefony komórkowe itp. 400
18 Kable – pakiet zawierający 3 poz. asort., w tym: bęben do kabli PKL-2 WZŁ-B-4745-009, kable PKL 1X2 o dł. 7 920,00 m, zwijak do kabla PKL-2 2 500
19 Sprzęt MPS – pakiet zawierający 12 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: beczki stalowe o różnych pojemnościach nietypowe BSN, kanister stalowy „w” KS-20 20 l, pojemniki metalowe, pompa ręczna paliwowa B-5 na stojaku itp. 3 000
20 Paliwo lotnicze technologiczne – pakiet o masie 16 000,00 kg 21 000
21 Paliwo lotnicze technologiczne – pakiet o masie 16 095,18 kg 21 200
22 Paliwo lotnicze technologiczne – pakiet o masie 16 000,00 kg 21 000
23 Pług odśnieżny PO-8 1 F: 04 1992 800
24 Pług odśnieżny lotniskowy LPK 82 1 F: 20 1988 1 000
25 Rozdzielacz wody – pakiet zawierający 6 szt. 1 b/n b/d 300
26 Przyczepa transportowa średniej ładowności D-47 wywrotka (2-os. o ład. 4,0 t) 1 P: 120385 1984 5 000
27 Spodnie zimowe nieprzemakalne z podpinką – pakiet zawierający 100 szt. (różne rozmiary) 1 200
28 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 2 500
29 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 2 500
30 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 2 500
31 Artykuły mundurowe – pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: szelki do oporządzenia – 100 szt., kat. 2, torby na wyposażenie – 100 szt., kat. 2 300
32 Artykuły mundurowe – pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: szelki do oporządzenia – 100 szt., kat. 2, torby na wyposażenie – 100 szt., kat. 2 300
33 Artykuły mundurowe – pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: szelki do oporządzenia – 100 szt., kat. 2, torby na wyposażenie – 100 szt., kat. 2 300
34 Brama dwuskrzydłowa drewniana 6x3600x3200 mm – 14 szt. 300
35 Materiały infrastruktury wojskowej – pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: okno PCV 870x1410 mm – 2 szt., okno PCV 1455x1410 mm – 12 szt. 500
36 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, spawarka transformatorowa ETD-250 itp. 5 000
37 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. 2 500
38 Sprzęt warsztatowy – pakiet zawierający 3 poz. asort., w tym: lutownica transformatorowa Lt 100s, szafa stanowiskowa SW-13, próbnik ciśnienia sprężania SPCS-15 200
39 Diagnoskop samochodowy GS 3105b na wózku 1 F: 922379 1992 250
40 Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności LUBLIN 3324 1 P: SUL332412Y0042686 2000 1 400
41 Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności LUBLIN II 3322 1 P: SUL332212X0038939 1999 2 000

42 Warsztat B1/SAM-WOP z przyczepą 1 os. na samochodzie STAR-266 (z częściowym wyposażeniem) 1 P: 925001  
przyczepa P: 2023

1979 
1978 15 000

43 Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności LUBLIN 3322 1 P: SUL332212W0035593 1998 1 200
44 Zespół spalinowo elektryczny PAB-2-1/230 (2 kW, 230 V, 50 Hz) na ramie 1 F: 2638 1980 500
45 Zespół spalinowo elektryczny PAB-2-1/230 (2 kW, 230 V, 50 Hz) na ramie 1 F: 4563 1990 500
46 Piła tarczowa 1 540/00003 b/d 1 000
47 Obrabiarka do drewna 1 540/00004 b/d 1 500
48 Szlifierka stołowa 1 540/00006 b/d 400
49 Sprzęt informatyczny – pakiet zawierający 128 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: zestawy komputerowe (bez dysków), drukarki, monitory, UPS Cyber Power DX itp. 1 000
50 Szelki do oporządzenia – pakiet zawierający 500 szt. 150
51 Szelki do oporządzenia – pakiet zawierający 500 szt. 150
52 Rękawice brezentowe 2-palcowe – pakiet zawierający 100 par, kat. 2 80
53 Sprzęt służby czołgowo-samochodowej – pakiet zawierający 4 poz. asort., w tym: koło kpl. z oponą 175/65R 14 letnia - 4 szt., koło kpl. z oponą 175/65R 14 zimowa - 13 szt., koło kpl. z oponą 185/65R 14 letnia - 6 szt., koło kpl. z oponą 185/65R 14 zimowa - 2 szt. 800
54 Sprzęt MPS – pakiet zawierający 13 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym. m.in.: pojemniki plastikowe o różnej pojemności, beczki stalowe BS-200N 200 l, węże gumowe itp. 1 000
55 Drewno opałowe liściaste (S-4) – pakiet zawierający 35,355 m3 1 000
56 Zestaw hydraulika – pakiet zawierający 5 kpl. 950
57 Dźwig bramowy 750 kg – pakiet zawierający 2 szt. 400
58 Spawarka ET-2B-125 transformatorowa 500
59 Samochód małej ładowności FIAT DUCATO 10 2,0 JTD 1 F: ZFA24400007066221 2002 3 000
60 Prostownik BZM-24/10 1 F:2591 b/d 300
61 Spawarka transformatorowa ETD-250 1 F: 20953 b/d 1 000
62 Spawarka wirująca typ EW-23U 47-1970 1 F:109543 1979 1 000
63 Szlifierka dwutarczowa stojąca OND-350D 1 F: 7485 1982 300
64 Szlifierka stołowa 750C32/200 1 F: 31278 b/d 100
65 Polowa stacja zasilania WOLA 3ZPP-125P 125 kVA na przyczepie 2 os. UP-088 1 F: 1366 1970 5 500

66-68 Waga składana polowa WP-200 3
F: 28568  

F: 116807  
F: 28574

1967  
1965  
1967

150

69 Pakiet narzędzi zawierający 3 poz. asort., w tym: maska spawalnicza GYMNASTYC 9.13,spawarka transformatorowa ET-2B-125, wiertarka B-8 450
70 Bieżnia elektryczna BOSTON KETTLER 300
71 Pakiet sprzętu sportowego zawierający 5 poz. asort.,w tym: urządzenia treningowe WIOŚLARZ, stół do tenisa, wiosła POWER MOSTER, urządzenie treningowe TWISTER 124 cm 500
72 Sprzęt służby infrastruktury – pakiet zawierający 13 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym. m. in.: bezpieczniki automatyczne, brzeszczoty, gniazda bezpiecznikowe, pompa 40PJM160, liczniki energii elektrycznej itp. 150

73

Złom metali żelaznych (kod odpadu 16 01 17) kg 2,30 -  0,60
Złom metali nieżelaznych (kod odpadu 16 01 18) kg 68,47 - 3,80
Złom aluminium (kod odpadu 17 04 02) kg 6,00 - 3,50
Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) kg 32 114,18 - 0,60
Złom mieszaniny metali (kod odpadu 17 04 07) kg 457,40 - 1,20
Zużyte kable inne niż wymienione w 17 04 10 (kod odpadu 17 04 11) kg 11,22 - 4,00
Zużyte baterie i akumulatory ołowiowe (kod odpadu 16 06 01*) kg 67,40 - 2,50
Zużyte baterie i akumulatory niklowo-kadmowe (kod odpadu 16 06 02*) kg 35,70 - 1,20

74

Przepracowane inne oleje hydrauliczne (kod odpadu 13 01 13*) kg 328,00 - 0,30
Przepracowane inne oleje przekładniowe (kod odpadu 13 02 08*) kg 300,00 - 0,30
Przepracowane inne oleje silnikowe (kod odpadu 13 02 08*) kg 1 000,00 - 0,30
Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu (kod odpadu 16 01 15) kg 1 591,00 - 0,12

75
Przepracowane inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (kod odpadu 13 02 08*) kg 12 654,94 - 0,50
Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu (kod odpadu 16 01 15) kg 3 000,00 - 0,20

76

Przepracowane inne oleje silnikowe (kod odpadu 13 02 08*) kg 2 000,00 - 0,50
Przepracowane inne oleje hydrauliczne (kod odpadu 13 01 13*) kg 1 940,00 - 0,50
Przepracowane inne oleje przekładniowe (kod odpadu 13 02 08*) kg 1 056,00 - 0,50
Przepracowane płyny hamulcowe (kod odpadu 16 01 13*) kg 40,00 - 0,20
Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu (kod odpadu 16 01 15) kg 2 000,00 - 0,20

77

Przepracowane inne oleje hydrauliczne (kod odpadu 13 01 13*) kg 74,00 - 0,30
Przepracowane inne oleje przekładniowe (kod odpadu 13 02 08*) kg 804,00 - 0,30
Przepracowane inne oleje silnikowe (kod odpadu 13 02 08*) kg 1 500,00 - 0,30
Przepracowane płyny hamulcowe (kod odpadu 16 01 13*) kg 30,00 - 0,12
Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu (kod odpadu 16 01 15) kg 714,00 - 0,12

78
Złom brązu i mosiądzu (kod odpadu 17 04 01) kg 30,40 - 12,60
Złom aluminiowy (kod odpadu 17 04 02) kg 22,20 - 3,50
Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) kg 18 860,00 - 0,60

79

Zużyte kable inne niż wymienione w 17 0 10* (kod odpadu 17 04 11) kg 223,52 - 2,00
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (kod odpady 16 02 14) kg 6 698,50 - 0,30
Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe (kod odpadu 16 06 02*) kg 34,86 - 1,20
Zużyte inne baterie i akumulatory (kod odpadu 16 06 05) kg 389,58 - 1,00
Elementy usunięte ze zużytych urządzeń (kod odpadu 16 02 16) kg 2 010,00 - 1,30

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2019 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 08-09.07.2019 r., w godz. 10:00-13:00 oraz w dniu przetargu w godz. 8:00-11:30 

w następujących miejscach:
 -  poz. 1÷11 Ośrodek Szkoleniowy Sił Powietrznych Poznań-Kiekrz, p. Krzyżaniak, tel. 261 576 800;
 -  poz. 12÷16 14 WOG Poznań, p. Grzeszczak, tel. 261 575 130;
 -  poz. 17÷19 JW 1156 Poznań, ul. Silniki 1, poz. 17, 18 p. Paprocki, tel. 261 548 853, poz. 19 p. Michalik, tel. 261 547 303;
 -  poz. 20÷25 33 BLTr Powidz, ul. Witkowska 8, poz. 20÷22 p. Cygankiewicz, tel. 605 783 005, poz. 23, 24 p. Kmieć, tel. 261 543 135, poz. 25 p. Kujawa, tel. 261 544 356;
 -  poz. 26 JW 1156 Poznań, ul. Silniki 1, p. Śniegowski, tel. 261 548 373;
 -  poz. 27÷33 OR AMW Poznań, ul. Dojazd 30, p. Duchnicki, tel. 61 660 67 80;
 -  poz. 34÷36 JW 1151 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 78, p. Górecki, tel. 261 611 241;
 -  poz. 37 JW 1156 Śrem, ul. Wojska Polskiego 3/2, p. Przybylski, tel. 660 426 524;
 -  poz. 38÷40 JW 1156 Leszno, ul. Racławicka 1, poz. 38, 39 p. Teper, tel. 261 677 343, poz. 40 p. Trochymiak, tel. 667 320 583;
 -  poz. 41 JW 1156 Poznań, ul. Silniki 1, p. Śniegowski, tel. 261 548 373;
 -  poz. 42 JW 1156 Śrem, ul. Wojska Polskiego 3/2, p. Przybylski, tel. 660 426 524;
 -  poz. 43 JW 1551 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 78, p. Porada, tel. 607 607 422;
 -  poz. 44÷45 JW 3293 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 71, p. Garsztka, tel. 691 353 737;
 -  poz. 46÷52 OR AMW Poznań, ul. Dojazd 30, poz. 46÷49 p. Michalska, tel. 61 660 67 06, poz. 50÷52 p. Duchnicki, tel. 61 660 67 80;
 -  poz. 53 JW 1156 Poznań, ul. Silniki 1, p. Kruszona, tel. 261 548 375;
 -  poz. 54 14 WOG Poznań, ul. Dojazd 30, p. Andrzejewski, tel. 696 587 807; 
 -  poz. 55 JW 5277 Biedrusko, ul. Chludowska 9, p. Pawlicki, tel. 261 579 143;
 -  poz. 56÷71 33 BLTr Powidz, ul. Witkowska 8, poz. 56, 65 p. Prus, tel. 261 544 437, poz. 57÷64 p. Franczuk, tel. 261 544 303, poz. 66÷68 p. Kujawa, tel. 261 544 356, 

69÷71 p. B. Stefańska, tel. 261 544 434;
 -  poz. 72 JW 5277 Biedrusko, ul. Chludowska 9, p. Pawlicki, tel. 261 579 143;
 -  poz. 73 33 BLTr Powidz, ul. Witkowska 8, p. Smoliński, tel. 261 544 453, p. Prus, tel. 261 544 347;
 -  poz. 74 JW 1156 Leszno, ul. Racławicka 1, p. Berlik, tel. 261 677 593;
 -  poz. 75 33 BLTR Powidz, ul. Witkowska 8, p. Cygankiewicz, tel. 261 544 339;
 -  poz. 76 JW 1156 Poznań Krzesiny, ul. Silniki 1, p. Michalik, tel. 693 134 459;
 -  poz. 77 JW 4430 Śrem, ul. Wojska Polskiego 3/2, p. Czmielewski, tel. 517 838 604;
 -  poz. 78 33 BLTr Jarocin, ul. Wojska Polskiego 77, p. Komendziński, tel. 261 581 478;
 -  poz. 79 14 WOG Poznań, ul. Bukowska 14, p. Magiera, tel. 261 574 102.
3.  Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 05.09.2019 r.
4.  Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 17, 19, 36, 37, 49, 54, 72÷79 oraz opis wyposażenia sprzętu oferowanego w poz. 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. Wysokość wadium dla pozycji 

przetargowych stanowiących odpady wynosi: poz. 73 – 2 035,62 zł, poz. 74 – 67,93 zł, poz. 75 – 692,75 zł, poz. 76 – 190,60 zł, poz. 77 – 80,27 zł, poz. 78  
- 1 177,67 zł, poz. 79 – 550,10 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. 73÷79 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. 79 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.  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.).

11.  Od produktów z poz. 20÷22 został opłacony podatek akcyzowy w należnej wysokości.
12.  Do przetargu na poz. 20÷22 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 10.07.2019 r. do godziny 12.00.
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 P-7/OPDG/2019 – nie otwierać przed dniem 10.07.2019 r. do godziny 12.30”.
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 73, 78 i 79.
 •  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 26.06.2019 r. do dnia 09.07.2019 r. w godz. 8.00 do 15.00 oraz 

w dniu przetargu do godz. 11.30, 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. 73, 78 i 79 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. 55 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 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.

25.  Szczegółowe informacje: e-mail: k.michalska@amw.com.pl, tel. 61 660 67 06, l.duchnicki@amw.com.pl, tel. 61 660 67 80 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


