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OGŁASZA
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 Kuter Holowniczy KH-200 na przyczepie PKH 200 (z wyposażeniem wg opisu) 1 060576; P. 060376 1976 12 000,00
2 Kuter Holowniczy KH-200 na przyczepie PKH 200 (z wyposażeniem wg opisu) 1 040977; P. 020877 1977 12 000,00
3 Kuter Holowniczy KH-200 na przyczepie PKH 200 (z wyposażeniem wg opisu) 1 050676; P. 050176 1976 12 000,00
4 Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności TARPAN 4012 (silnik IVECO) 1 P. SUR032800579 1993 6 000,00
5 Zespół spalinowo-elektryczny PAD-8-3/400/P1 (8 kW, 380 V, 50 Hz) na p-pie 1-os. 0,8 t 1 ZSE: 31007; P. 10760183 1976 3 000,00
6 Zespół spalinowo-elektryczny PAB-2-1/230/01/R (2 kW, 230 V, 50 Hz) 1 8142 1989 300,00
7 Zespół spalinowo-elektryczny PAB-2-1/230/R (2 kW, 230 V, 50 Hz) 1 4414 1980 300,00
8 Zespół spalinowo-elektryczny PAB-2-1/230/R (2 kW, 230 V, 50 Hz) 1 6508 1984 300,00
9 Zespół spalinowo-elektryczny PAB-2-1/230/R (2 kW, 230 V, 50 Hz) 1 7806 1988 300,00

10 Zestaw ślusarsko-kowalski nr XI-14 – pakiet 41 kpl. (z wyposażeniem wg opisu) 20 000,00

11 Urządzenie rozgłoszeniowe na samochodzie STAR 660 TENOR II B/P (w nadwoziu: ZSE PAB-2-1/230-01 nr fabr. 7291,6 szpul z przewodem, 6 
stojaków pod kolumny głośnikowe, 6 kolumn głośnikowych, 4 bloki zasilające, 1 pulpit sterowniczy)

1 P. A660MATECH001431339 1982 8 000,00

12 Urządzenie zasilające na p-pie D-46S UZ-150/20 (z agregatem prądotwórczym PAD 20-3/400/S [20 kW, 380 V, 50 Hz], nr fab. 218) 1 P. 14798 1986 7 000,00
13 Urządzenie zasilające na p-pie D-46S UZ-150/20 (z agregatem prądotwórczym PAD 20-3/400/S [20 kW, 380 V, 50 Hz], nr fab. 215) 1 P. 10099 1985 7 000,00
14 Strugarka wyrówniarka DCHJA-63 1 b.d. b.d 1 500,00
15 Części do samochodu STAR – pakiet zawierający 123 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 30 000,00
16 Części do samochodu STAR – pakiet zawierający 172 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 30 000,00
17 Części zamienne do samochodów ZIŁ – pakiet zawierający 231 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 30 000,00
18 Części zamienne do samochodów ZIŁ – pakiet zawierający 190 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 15 000,00
19 Techniczne środki materiałowe – pakiet zawierający 348 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 25 000,00
20 Sprzęt kulturalno-oświatowy – pakiet zawierający 165 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 1 000,00
21 Tkanina mundurowa – pakiet zawierający 13 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 8 000,00
22 Części do samochodów JELCZ – pakiet zawierający 448 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 3 000,00
23 Podzespoły do samochodów ZIŁ – pakiet zawierający 13 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 3 000,00
24 Resory samochodów STAR – pakiet zawierający 10 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 6 000,00
25 Skrzynie biegów samochodów STAR – pakiet zawierający 4 poz. asort. (22 szt. wg oddzielnego wykazu) 4 000,00
26 Części zamienne do samochodu STAR – pakiet zawierający 208 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 8 000,00
27 Części do samochodu STAR – pakiet zawierający 46 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 8 000,00
28 Części do samochodów STAR – pakiet zawierający 251 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 6 000,00
29 Części do samochodów STAR – pakiet zawierający 170 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 5 000,00
30 Silnik (nr 2426) i skrzynia biegów (138 6-139-1-20-00-1) TATRA – pakiet zawierający 2 poz. asort. 6 000,00
31 Silnik (SW 680/49 r. p. 1982) i skrzynie biegów JELCZ – pakiet zawierający 3 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 8 000,00
32 Silnik z osprzętem kompletny 238a-1000300 (JaMZ-238, uszkodzone koło pasowe pompy wody) 1 199818 1972 6 000,00
33 Zbiornik na wodę na płozach 500 l – pakiet zawierający 10 szt. (wg oddzielnego wykazu) 1 500,00
34 Zestawy apteczne G-5 i G-6 – pakiet zawierający 4 poz. asort. (23 szt. wg oddzielnego wykazu) 2 000,00
35 Zestawy medyczne K-1, LB-1, LB-2, PF, WB-2, ZTO – pakiet zawierający 8 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 2 200,00

36 Cysterna paliwowa dystrybutor CD-5WK (poj. 5 m3) na STAR 266 (bez przepływomierza i pompy) 1 ZB: 880123;  
P. A266CD5018321762

1988 10 000,00

37 Cysterna paliwowa dystrybutor CD-7,5B (poj. 7,5 m3) na JELCZ 325 (bez przepływomierza) 1 ZB: 8304003; P. 02878 1983 7 000,00

38 Pompa paliwowa motorowa PMP-60 – pakiet 2 szt. (silnik S-101, jeden silnik bez zaworu kulowego) 1 91061;  
92113

1991; 
1992

300,00

39 Materiały techniczne – pakiet zawierający 107 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 1 500,00
40 Silnik zaburtowy DE45-DS (blok silnika) i części zamienne – pakiet zawierający 268 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 1 500,00
41 Regały metalowe – pakiet zawierający 8 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 6 000,00
42 Agregat sprężarkowy WAN-ES 1 1312 1977 2 000,00
43 Motopompa M8/8 PO-8 1 48225 2000 1 000,00
44 Motopompa pożarnicza M8/8 PO-5 1 037730/47401 1998 1 000,00
45 Części zamienne do pojazdów (AUTOSAN, STAR, JELCZ, LUBLIN) – pakiet zawierający 57 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 2 500,00
46 Sprzęt gaśniczy − pakiet zawierający 12 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 1 000,00
47 Sprzęt warsztatowy – pakiet zawierający 37 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 600,00

48 Łaźnia-dezynfektor typ DDA-2 na samochodzie ZIŁ130 (w nadwoziu: kocioł z podgrzewaczem wody i pompą ręczną, komory dezynfekcyjne, 
natryski, węże, ławki składane, zbiorniki gumowe, podesty)

1 FABR: 430116;  
P. 1886341

1981 9 000,00

49 Sala operacyjna na samochodzie STAR 660 nadwozie typ 250 (w nadwoziu: 2 stoły operacyjne, 2 skrzynie transportowe, 2 nagrzewnice, namiot 
boczny bez stelaża)

1 FABR: 34097;  
P. A660M2TECH0031209

1971 8 000,00

50 Sala przedoperacyjna na samochodzie STAR 660M2 (w nadwoziu: stół operacyjny, autoklaw, namiot bez stelaża) 1 FABR: 65771;  
P. A660A2TECH002324866

1978 7 000,00

51 Samochód sanitarny 10-noszowy KORNIK STAR 200 (w nadwoziu: 9 noszy, szafka metalowa) 1 FABR: 51040;  
P. A200W0267685

1988 6 000,00

52 Nosze sanitarne z wózkiem – pakiet zawierający 3 poz. asort., w tym: nosze sanitarne aluminiowe typ B – 65 szt. oraz wózek składany pod nosze – 1 szt. 1 000,00
53 Namiot do sali operacyjnej na STAR 660 – pakiet zawierający 10 kpl. (bez stelaży) 500,00
54 Reduktory do tlenu – pakiet zawierający 24 szt. (wg oddzielnego wykazu) 2 500,00
55 Sprzęt i materiały medyczne – pakiet zawierający 32 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 1 000,00
56 Autoklaw parowy VACUCLAW MELAG z drukarką 1 9924M1007 1999 1 000,00
57 Sprzęt i materiały infrastruktury – pakiet zawierający 291 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 5 000,00
58 Tkaniny obiciowe – pakiet zawierający 3 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 1 000,00
59 Zespół spalinowo-elektryczny PAD-8-3/400/P1 (8 kW, 380 V, 50 Hz) na p-pie 1-os. 0,8 t 1 ZSE: 32107; P. 01800703 1980 3 000,00
60 Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności FIAT DUCATO 2.0 Typ 230 (diesel) 1 P. ZFA23000006190884 2001 1 500,00
61 Samochód sanitarny 4-noszowy TARPAN POL. (silnik Andoria, bez koła zapasowego) 1 P. SUR042800284 1991 3 000,00
62 Drewno z wycinki opałowe (brzoza, sosna, topola, dąb) – pakiet 164,60 m3 4 000,00
63 Szafa metalowa MS1-5 – pakiet 6 szt. 600,00
64 Unit stomatologiczny SIRONA C8 1 05688 2000 800,00
65 Części do sprzętu lotniskowego i materiały techniczne – pakiet zawierający 208 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 1 500,00
66 Szafy metalowe na odzież – pakiet zawierający 2 poz. asort. (19 szt.), w tym: szafa 1800x1200x490 – 6 szt. i szafa 1850x800x520 – 13 szt. 900,00
67 Sprzęt infrastruktury – pakiet zawierający 42 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 3 000,00
68 Drewno z wycinki – liściaste / iglaste – pakiet 15,65 m3 300,00
69 Zespół spalinowo-elektryczny PAD-8-3/400/P1 (8 kW, 380 V, 50 Hz) na p-pie 1-os. 0,8 t (bez koła zapasowego) 1 ZSE: 34316, P. 06840158 1984 3 000,00

70÷73 Torba na wyposażenie – pakiet zawierający 500 szt. 2 000,00
74÷75 Omasztowanie do peleryny namiot bez rozmiaru – pakiet zawierający 1 000 kpl. 500,00

76 Materiały infrastruktury – pakiet zawierający 112 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 6 000,00
77 Pompy wody i silniki elektryczne – pakiet zawierający 4 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 3 000,00
78 Łożyska – pakiet zawierający 21 poz. asort. (191 szt. wg oddzielnego wykazu) 900,00
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1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 maja 2019 r. o godz. 12:00 w siedzi-
bie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie, ul. Chełmżyńska 9. 

2.  Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 
06 i 07.05.2019 r. w godz. 8:00÷14:00 w następujących miejscach:

 •  poz. 1÷10 – 26 WOG SPS Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Obwodowa 294, 
p. M. SZCZĘSNY;

 •  poz. 11÷35 – 2 RBLog Skład Warszawa, ul. Marsa 110 (wejście  
od ul. Gembarzewskiego), pani S. KOSIM (poz. 11÷32), p. A. KLIMUK (poz. 
33), pani A. JAREMA (poz. 34÷35);

 •  poz. 36÷39 – 2 RBLog WT Pilawa, ul. Wojska Polskiego,  
p. D. DOBROWOLSKI (poz. 36÷38), p. Z. BRONISZEWSKI (poz. 39);

 •  poz. 40 – 2 RBLog Skład Pomiechówek, ul. Wojska Polskiego 47,  
pani B. KARASIEWICZ;

 •  poz. 41 oraz 66 – JW Nr 3964, ul. Bystra 1, pani M. SMULSKA;
 •  poz. 42÷47 – SZI Warszawa, ul. Nieświeska 54/56, pani M. ILCZUK;
 •  poz. 48÷56 – WOFiTM Celestynów, ul. Wojska Polskiego 57, p. Ł. 

TOBIASZ (poz. 48÷51), p. P. DOLIŃSKI (poz. 52÷56);
 •  poz. 57÷58 – 26 WOG, GZ Białobrzegi, p. J. MOSAKOWSKI;
 •  poz. 59 – JW Nr 1523 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Leśna 4 C,  

p. L. BERDYCHOWSKI, tel. 261-863-248;
 •  poz. 60÷61 – JW Nr 3934 Olszewnica, p. G. JUREŃCZYK (poz. 60),  

p. J. TYMIŃSKI (poz. 61);
 •  poz. 62 – 26 WOG, SOI Rembertów, ul. Marsa 110 (wejście  

od ul. Gembarzewskiego), p. I. BOĆKOWSKI;
 •  poz. 63 – 2 RBLog Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, pani M. STOMA;
 •  poz. 64÷65 – 23 BLT Mińsk Mazowiecki, p. M. KURDZIEKO (poz. 64),  

p. A. SZWAJ (poz. 65);
 •  poz. 67÷68 – OR MON Pruszków, ul. Grodziska 1, pani M. PORĘCKA;
 •  poz. 69÷75 – 26 WOG GZ Kazuń, p. D. LATOSZEK (poz. 69),  

p. S. SZAMBOROWSKI (poz. 70÷75);
 •  poz. 76÷80 – 26 WOG SOI Warszawa Wesoła, p. J. MICHALAK  

(poz. 76÷79), p. J. DĄBROWSKI (poz. 80);
 •  poz. 81÷83 – 1 BLTr Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1 C, p. W. DĘBSKI;
 •  poz. 84÷85 – Oddział Regionalny AMW Warszawa, ul. Chełmżyńska 

9, pani I. ZIELIŃSKA, tel. 22/314-98-41, 691-481-509 (poz. 84),  
p. M. DOMIŃCZAK, tel. 22/326-10-09, 693-080-145 (poz. 85);

 •  poz. 86 – Biuro Prezesa AMW Warszawa, ul. Nowowiejska 26 A,  
p. K. DŁUGOSZ tel. 22/501-92-69, 693-081-819;

 •  poz. 87÷89 – 2 RBLog Skład Pomiechówek, ul. Wojska Polskiego 47;
 •  poz. 90 – 2 RBLog Skład Pomiechówek, 26 WOG GZ Warszawa Wesoła.
  Szczegółowy wykaz miejsc magazynowania odpadów ujętych pod 

pozycjami 87÷90 do wglądu na stronie internetowej www.amw.com.
pl oraz u organizatora przetargu.

3.  Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 
28.06.2019 r.

4.  Szczegółowe wykazy mienia oferowanego w poz. 15÷29, 31, 33÷35, 
39÷41, 45÷47, 54, 55, 57, 58, 65, 67, 76÷78, 80, 86 oraz opis wy-
posażenia sprzętu oferowanego w poz. 1÷3, 10 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 wyso-
kości 10% ceny wywoławczej wybranych pozycji przetargowych, w tym 
na stanowiące odpady: poz. 89 – 2 263,00 zł, poz. 90 – 507,00 zł.

  Wadium należy wpłacać tylko przelewem na konto Agencji Mienia 
Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 
00-955 Warszawa, nr konta: 17 1130 1017 0000 0060 0720 0022, po-
dając w tytule przelewu numer i datę przetargu oraz numery wybranych 
pozycji przetargowych.

6.  Oferenci, którzy wpłacili wadium, zostaną dopuszczeni do udziału w prze-
targu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprze-
dawcy − AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu. 

7.  Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli:
 •  oferent, którego oferta została wybrana, nie uiści ceny nabycia w termi-

nie 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 należy wpłacić przelewem na konto Agencji 

Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 
7, 00-955 Warszawa, nr konta: 18 1130 1017 0000 0060 0720 0004.

9.  Do przetargu na poz. 87÷90 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 unieszkodliwia-
nie) odpadów stanowiących przedmiot ww. pozycji przetargowych;

 •  zaświadczenie o wpisie do rejestru BDO opatrzone numerem rejestro-
wym, w zakresie transportu odpadów stanowiących przedmiot ww. 
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).
10.  Na pozycje 87 i 88 oferty mogą składać również osoby fizyczne lub 

jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami zamierzające 
wykorzystać odpady na własne potrzeby, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów 
odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędą-
ce przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, 
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93), bez 
konieczności spełnienia warunków przewidzianych dla podmiotów go-
spodarczych, o których mowa w pkt. 9. Jednocześnie nabywca odpadów 
zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia odbioru odpadów na 
własne potrzeby. Wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej 
www.amw.com.pl oraz w siedzibie organizatora przetargu.

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 2018 r. poz. 1351, z późn. zm.).

12.  Od odpadów z poz. 90 został opłacony podatek akcyzowy w należnej wy-
sokości.

13.  Ofertę należy złożyć w kancelarii Oddziału Regionalnego AMW 
w Warszawie, ul. Chełmżyńska 9, w terminie do dnia 10.05.2019 r., do 
godziny 11:00.

14.  Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przy-
padkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej 
charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej 
(zaklejonej), nieprzezroczystej i opieczętowanej kopercie, na której ofe-
rent umieszcza:

 •  nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
 •  nazwę i adres organizatora przetargu;
 •  dopisek: „Przetarg nr P03/DGMR/2019 – nie otwierać przed dniem 

10.05.2019 r., do godziny 12:00”.
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 wa-

runki zapłaty;
 •  oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podle-

gającego przetargowi;
 •  wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
 •  podpisane oświadczenie oferenta, że jest lub nie jest zarejestrowany 

jako podatnik VAT czynny – dotyczy poz. 79 i 89;
 •  wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu 

(pełnomocnictwa, upoważnienia – jeżeli są wymagane).
16.  Formularz ofertowy oraz wzór umowy sprzedaży można pobierać w sie-

dzibie OR AMW w Warszawie od dnia 26.04 do dnia 09.05.2019 r. w godz. 
8:00÷14:00 oraz w dniu przetargu do godz. 10:30 w pok. nr 029 lub ze 
strony internetowej www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt woj-
skowy − Sprzęt wojskowy – Przetargi”.

17.  Oferta niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wyma-
ganych 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 maszy-
nie 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 zaintere-
sowany 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 para-
fowane przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę.

  Załączniki do formularza oferty stanowią integralną część oferty i powin-
ny być spięte wraz z formularzem oferty.

  Oferent może uzupełnić/zmienić lub wycofać złożoną ofertę przed upły-
wem 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 umowy sprzedaży.

19.  W przypadku stwierdzenia, że cena dwóch lub więcej ofert jest taka 
sama, komisja przetargowa zwróci się do tych oferentów o dodatko-
wą 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 obsłu-
gi. Odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport) odbywa się siłami 
i środkami własnymi nabywcy oraz na jego koszt.

  Pojazdy będą wydane nabywcy bez akumulatorów, płynów eksploata-
cyjnych, tablic i dowodów rejestracyjnych.

  Sprzedający w odniesieniu do przedsiębiorców nie ponosi odpowiedzial-
ności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów. Zakupiony towar 
nie podlega reklamacji. Natomiast w odniesieniu do konsumentów sto-
suje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży konsumenckiej.

22.  Do oferowanej ceny sprzętu (artykułów/odpadów) zostanie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23% za wyjątkiem:

 •  poz. 79 i 89, dla której 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;

 •  poz. 62, dla której 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 Warszawie oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania da-
nych osobowych.

25.  Szczegółowe informacje: p. Piotr Perz p.perz1@amw.com.pl,  
tel. 22/314-98-40 lub p. Mirosław Wołyniec m.wolyniec@amw.com.pl,  
tel. 22/314-98-34 od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00÷15:00. 

ODDZIAŁ REGIONALNY AMW 
w WARSZAWIE

ul. Chełmżyńska 9, 04–247 Warszawa
tel. (22) 326-10-10, faks (22) 326-10-01

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

OFERTA BEZPRZETARGOWA 
ODDZIAŁ POSIADA W OFERCIE M.IN.:

umundurowanie i wyekwipowanie żołnierzy, artykuły medyczne itp.
Wymienione mienie można nabyć w Warszawie, ul. Puławska 100 w dniach:

wtorek – w godz. 12:00÷17:30
środa – w godz. 9:00÷15:00

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

„Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Sprzedaż bezprzetargowa” oraz pod tel. 22/326-11-90

79 Drut ocynkowany stalowy fi 6 mm – pakiet 421,50 kg 800,00
80 Szafy na akta – pakiet zawierający 3 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 2 500,00
81 Polowa stacja zasilania KAS-500 (500 kVA, 380 V, 50 Hz) – pakiet 2 kpl. (z demontażu, niesprawne) 1 7909-120; 7909-263 1979 20 000,00
82 Szafa na odzież metalowa 1850x800x520 WP2-34 − pakiet zawierający 30 szt. 1 500,00
83 Motopompa pożarnicza M8/8 PO-5 (bez osprzętu) 1 9682 1997 1 000,00
84 Woreczki i zestawy do konserwacji obuwia – pakiet zawierający 168 kpl. zestawów do konserwacji obuwia bez pasty (używane) oraz 3 881 szt. woreczków na przybory do konserwacji 500,00
85 Samochód osobowy SKODA SUPERB 1.9 TDI N. TMBCU63U969105305 2005 4 000,00
86 Telefony komórkowe i tablety – pakiet 65 szt. (wg oddzielnego wykazu, w tym: telefony – 62 szt., tablety – 3 szt.; uszkodzone lub przestarzałe) 2 600,00
87 Opakowania z drewna (odpadowe palety wycofane z eksploatacji), (kod odpadu 15 01 03) – pakiet 20 611,00 kg 500,00
88 Opakowania z drewna (odpadowe skrzynie), (kod odpadu 15 01 03) – pakiet 13 397,10 kg 500,00

89

Złom metali żelaznych (kod odpadu 16 01 17) kg 14 583,00 0,75
Złom metali nieżelaznych (kod odpadu 16 01 18) kg 1,28 3,00
Złom aluminiowy (kod odpadu 17 04 02) kg 3,00 3,50
Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) kg 3 489,54 0,75
Złom mieszanin metali (kod odpadu 17 04 07) kg 3 621,05 2,50

90 Odpadowe inne paliwa (kod odpadu 13 07 03*) kg 5 061,20 0,50


