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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.
Nr fabryczny Rok  

prod.

Cena wywoławcza  
netto (zł)  

za poz. przet./Jm.
1-3 Artykuły mundurowe-pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: peleryna namiot koloru khaki-500 szt. i omasztowanie do peleryny namiotu-1 000 szt. 3 bd bd 11 000,00
4-7 Torba na wyposażenie-pakiet zawierający 250 szt. 4 bd bd 1 000,00
8-9 Torba na wyposażenie-pakiet zawierający 600 szt. 2 bd bd 1 800,00
10 Kożuch długi-pakiet zawierający 50 szt. 4 000,00

11-16 Kurtka polowa wz. 93 z podpinką-pakiet w ilości 250 kpl. 6 bd bd 6 900,00
17-22 Kurtka polowa wz. 93 z podpinką-pakiet w ilości 600 kpl. 6 bd bd 14 400,00
23-26 Dres-pakiet w ilości 200 kpl. 4 bd bd 2 600,00
27-30 Dres-pakiet w ilości 250 kpl. 4 bd bd 3 200,00
31-34 Dres-pakiet w ilości 600 kpl. 4 bd bd 6 000,00

35 Kurtka czołgisty warsztatowa-pakiet w ilości 164 szt. 3 000,00
36 Worek lniany na odzież 690x1200 mm-pakiet w ilości 413 szt. 450,00

37-39 Worek lniany na odzież 690x1200 mm-pakiet w ilości 350 szt. 3 bd bd 350,00
40 Autoklaw elektryczno-parowy kasetowy STATIM 5000 1 5218AI5007 2002 500,00
41 Manierka-pakiet w ilości 100 szt. 400,00
42 Zawory kulowe kołnierzowe żeliwne-pakiet zawierający 2 poz. asort, w tym: 1,6MPA fi 100-2 szt. i 1,6MPA fi 125-1 szt. 1 bd bd 400,00
43 Aparat RTG przewoźny z ram typ C BV PULSERA firmy Philips Medical Systems 1 674 2008 5 000,00
44 Defibrylator LIFEPAK 12 1 bd bd 3 000,00
45 Namiot techniczny WT-61-66 1 bd 1986 2 000,00
46 Masażer z pasami KETTLER 1 bd bd 200,00
47 Opony do pojazdów ciężarowych i osobowych (nieużywane)-pakiet zawierający 49 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 10 000,00
48 Przyrządy pomiarowe-pakiet zawierający 66 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: mierniki, mikrometry, megaomomierze, multimetry, oscyloskopy itp. 2 000,00
49 Aparat do znieczulenia Drager Livius M 1 ARHH0228 1994 4 000,00
50 Agregat sprężarkowy WAN-CE 1 19271 1975 1 000,00
51 Piecyk grzewczy SIROKO typ OETF 10TN-pakiet w ilości 4 kpl. 1 bd bd 1 600,00
52 Sprzęt warsztatowy-pakiet zawierający 63 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: dymomierz, lampy stroboskopowe, klucze, szlifierki ręczne i stołowe, wiertarki ręczne, lutownice itp. 3 000,00
53 Ploter HP DJ/450.PŁ KR N1U0 1 SG92A1106M 1999 500,00
54 Radiotelefony MOTOROLA-pakiet zawierający 7 poz. asort., w tym: GM-900-3 szt. i P-200-4 szt. 1 bd bd 500,00
55 Piecyk grzewczy SIROKO typ-266-pakiet w ilości 4 kpl. 1 bd bd 1 600,00

56-57 Piecyk grzewczy SIROKO typ-266-pakiet w ilości 2 kpl. 2 bd bd 800,00
58 Skrzynia drewniana specjalna na MP-4 740x520x350 mm-pakiet w ilości 264 szt. 2 600,00
59 Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności HONKER 2324 1 SUL232414X0000641 1999 11 000,00
60 Samochód ogólnego przeznaczenia średniej ładowności STAR-200 1 A200WME46880 1985 3 500,00
61 Agregat sprężarkowy WAN-AW 1 bd bd 2 000,00
62 Agregat sprężarkowy WAN-C 1 bd bd 1 000,00
63 Agregat sprężarkowy WAN-K 1 bd bd 1 000,00
64 Elektronowa wyważarka do kół EWKA 1 bd bd 800,00
65 Wózek do transportu GN.670X600X1650-pakiet w ilości 2 szt. 1 bd bd 300,00
66 Sprzęt mps-pakiet zawierający 21 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: analizator czystości, beczki pojemniki stalowe i plastikowe, pompki skrzydełkowe, wiadra rozlewcze, lejki do kanistra, zestawy ADR itp. 600,00
67 Sprzęt mps-pakiet zawierający 5 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: kanistry 5, 10 i 20 l oraz lejki do paliwa 1 500,00
68 Autobus pasażerski AUTOSAN H-10.10 1 SUADW3ADP2S161166 2002 7 000,00
69 Przyczepa transportowa średniej ładowności D-46 o ładowności 3,5 t 1 13344 1986 3 500,00
70 Autobus pasażerski AUTOSAN H-10.10 1 SUADW3ADP3S161181 2003 15 000,00

71-75 Samochód ogólnego przeznaczenia średniej ładowności STAR-200 5

A2000249553 1985 3 500,00
A2000253395 1986 3 500,00
A2000253965 1986 3 500,00
A2000253159 1986 3 500,00
A2000254104 1986 3 500,00

76 Mikrobus FORD TRANSIT V185 1 WF0PXXGBFP2J01535 2002 4 000,00
77 Samochód osobowy OPEL VECTRA II 1,8 1 W0L0ZCF6951025853 2004 5 000,00
78 Wózek transportowy akumulatorowy WNA-1320 (z bateriami) 1 29565 1990 2 500,00
79 Wózek paletowy wysokiego podnoszenia 1 bd bd 300,00
80 Koparko-ładowarka K-162 na ciągniku kołowym URSUS C-360 1 437809 1981 7 000,00

81 Sprzęt infrastruktury wojskowej-pakiet zawierający 38 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: butle na gaz, haki stalowe, okulary ochronne, pilniki, przebijaki, syreny alarmowe, strugi stolarskie, świdry ręczne, 
wkręty do drewna itp. 400,00

82 Samochód do przewozu pieczywa STAR 29 1 A290178968 1981 4 000,00

83 Ładownia akumulatorów PSŁ-16 na samochodzie STAR-660M2 (z częściowym wyposażeniem) z przyczepą do PSŁ-16 z agregatem prądotwórczym PAD-16  
(16 kW, 3x380 V, 50 Hz) 1 2131778; 5247 1982 13 000,00

84-85 Łódź rozpoznawcza ŁR-M 2
901204 2003 300,00
90504 1987 300,00

86-89 Zestaw elektrotechniczny nr 15 M 4 bd bd 200,00
90-93 Zestaw hydraulika nr XI-15 4 bd bd 500,00
94-97 Zestaw stolarsko ciesielski nr XI-12 4 bd bd 400,00

98-101 Zestaw ślusarsko-kowalski nr XI-14 4 bd bd 1 200,00
102 Siatki ogrodzeniowe ocynkowane-pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: 50X50X1500/3-700,00 m2 i 50X50X2000/3-200,00 m 4 000,00
103 Siatka z włókna szklanego 1000 mm w ilości 200,00 m2 200,00
104 Kable energetyczne-pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: NYY-J 4X16 RE 0,6/1KV-265,00 m i YKY 4X10 RE 0,6/1KV-626,00 m 10 000,00

105 Artykuły budowlane-pakiet zawierający 4 poz. asort., w tym: bloczek betonowy 380X240X120-800 szt., bloczek żużlobetonowy 380X250X120 mm-400 szt., cegła ceramiczna dziurawka kl.5-300 szt. i cegła ceramiczna pełna 
kl.100 L-1 500 szt. 1 500,00

106 Sprzęt instalacyjno-budowlany-pakiet zawierający 18 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: grzybki zaworu, kolana WZ, trójniki, złączki, złącza odgromowe itp. 300,00
107 Artykuły budowlane-pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: styropian GR.80-243,00 m2 i kolki do mocowania styropianu 10X160 mm-400 szt. 1 300,00
108 Zestaw hydroforowy HYDRO 40/40/10.1 1 102 2009 1 000,00
109 Zestaw kociołków przechylnych elektrycznych 3x30 l 1 200,00

110-112 Kocioł warzelny gazowy okrągły 150 K-3729 3 bd bd 2 000,00
113 Sprzęt służby uzbrojenia-pakiet zawierający 13 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: skrzynie drewniane do min, trotylu, zapalników itp. 1 000,00
114 Wentylatory elektryczne budowlane-pakiet zawierający 3 poz. asort., w tym: WB-40-1 szt., WTW-12/5 (ścienny)-1 szt. i WPW-3/380/EX 3000-4 szt. 2 000,00
115 Tokarka uniwersalna TUM 25 A 1 bd 1972 5 000,00
116 Sprzęt służby uzbrojenia-pakiet zawierający 23 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: skrzynie drewniane do amunicji, granatów, petard itp. 2 500,00

117-118 Tokarka stołowa TSB-16 2
121 1973 2 000,00
506 1978 2 000,00

119 Przecinarka spalinowa DPC 7311 MAKITA 1 bd bd 1 500,00
120 Sprzęt kwaterunkowy-pakiet zawierający 7 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: skrzynie metalowe na akta, szafy kartotekowe i szafy na akta metalowe 1 600,00

121 Sprzęt infrastruktury wojskowej (nieużywany 1 kat.)-pakiet zawierający 169 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) w tym m.in.: groty do lutownicy, elektrody spawalnicze, liczniki energii elektrycznej, gwintowniki,  
klucze płaskie, pilniki, przebijaki blacharskie, wiertła do metalu i betonu, kolana, rury, elementy meblowe, instalacyjne itp. 6 000,00

122 Wciągarka łańcuchowa 1,5 t 1 bd bd 250,00

123-127 Kuchnia polowa KP-340 5

29 1982 4 000,00
9 1982 4 000,00

331 1981 4 000,00
2496 1972 4 000,00
2409 1971 4 000,00

128 Agregat sprężarkowy WAN-CE 1 690 1980 1 100,00
129 Agregat sprężarkowy WAN-K 1 669 1985 1 000,00
130 Przyrządy pomiarowe-pakiet zawierający 109 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: autotransformatory, częstościomierze, generatory funkcji, mierniki, multimetry, oscyloskopy, amperomierze, sondy itp. 3 000,00

131 Techniczne środki materiałowe sprzętu łączności-pakiet zawierający 111 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) w tym m.in.: powielacze, zasilacze sieciowe, baterie litowe, bezpieczniki, kable lampy elektronowe,  
płyty główne, przekaźniki, żarówki itp. 2 000,00

132 Drewno liściaste, iglaste z wycinki w ilości 57,60 m3 600,00
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133
Złom metali żelaznych (kod odpadu 16 01 17) kg 33 208,80 - - 0,60
Złom aluminiowy (kod odpadu 17 04 02) kg 179,00 - - 3,50
Złom stalowy (kod odpadu 17 04 05) kg 25 703,50 - - 0,60

134

Złom metali żelaznych (kod odpadu 16 01 17) kg 16 694,00 - - 0,60
Złom metali nieżelaznych (kod odpadu 16 01 18) kg 20,00 - - 2,00
Złom metali nieżelaznych (kod odpadu 16 01 18) kg 31,00 - - 1,50
Złom metali nieżelaznych (kod odpadu 16 01 18) kg 756,95 - - 1,00
Złom mosiężny (kod odpadu 17 04 01) kg 20,00 - - 12,00
Złom aluminiowy (kod odpadu 17 04 02) kg 61,00 - - 3,50
Złom stalowy (kod odpadu 17 04 05) kg 17 359,30 - - 0,60
Odpadowe kable inne niż wymienione w 17 04 10* (kod odpadu 17 04 11) kg 99,50 - - 1,00

135 Zużyte akumulatory ołowiowe (kod odpadu 16 06 01*) kg 6 777,00 - - 2,80

136
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (kod odpadu 16 02 13*) kg 2 105,00 - - 0,30
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (kod odpadu 16 02 14) kg 10 890,70 - - 0,40
Elementy usunięte ze zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (kod odpadu 16 02 16) kg 2 908,70 - - 0,60

137

Przepracowane oleje hydrauliczne (kod odpadu 13 01 13*) kg 5 572,40 - - 0,34
Przepracowane oleje silnikowe mineralne (kod odpadu 13 02 05*) kg 360,00 - - 0,34
Przepracowane oleje przekładniowe i silnikowe (kod odpadu 13 02 08*) kg 19 079,42 - - 0,34
Odpadowe paliwa (kod odpadu 13 07 03*) kg 2 106,40 - - 0,34
Przepracowane płyny hamulcowe (kod odpadu 16 01 13*) kg 48,91 - - 0,10
Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu (kod odpadu 16 01 14*) kg 10 212,17 - - 0,10
Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu (kod odpadu 16 01 15) kg 5 681,40 - - 0,10

138 Zużyte opony nie nadające się do bieżnikowania (kod odpadu 16 01 03) kg 3 474,00 - - 0,15

139
Odpadowe opakowania z drewna (kod odpadu 15 01 03) kg 3 466,00 - - 0,05
Odpady drewniane (elementy skrzyni drewnianych) (kod odpadu 17 02 01) kg 110,00 - - 0,10

140

Odpadowe opakowania z tworzyw sztucznych (kod odpadu 15 01 02) kg 100,00 - - 0,01
Odpady tekstylne (kod odpadu 15 02 03) kg 3 046,00 - - 0,01
Odpady skórzane (kod odpadu 15 02 03) kg 86,00 - - 0,01
Odpady brezentowe (kod odpadu 15 02 03) kg 875,00 - - 0,01
Nieorganiczne odpady (kod odpadu 16 03 04) kg 1 006,82 - - 0,01
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych (pojemniki metalowe i plastikowe po produktach mps) (kod odpadu 15 01 10*) kg 1 283,50 - - 0,01

141
Odpadowe niebezpieczne elementy (kod odpadu 16 01 21*) kg 50,00 - - 0,10
Odpadowe inne niewymienione elementy (kod odpadu 16 01 22 ) kg 713,00 - - 0,10

1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2019 r. o godz. 11:30 w OR AMW we Wrocławiu, ul. Zwycięska 39.
2.  Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 26 i 27.11.2019 r., w godz. 9:00 – 13:00 w następujących miejscach:
 •  poz. 1÷54 magazyn OR AMW we Wrocławiu, ul. Poznańska 58, p. Cygan tel. 696 457 187;
 •  poz. 55÷58 4 RBLog Skład Milicz, p. Korzeniowski tel. 261 662 531;
 •  poz. 59÷68 2 WOG Wrocław, ul. Obornicka 108, p. Michalczuk tel. 261 656 416;
 •  poz. 69÷79 2 WOG GZ-3 Wrocław, ul. Obornicka 102, poz. 69÷76, 78,79 p. Kuprański tel. 690 114 540, poz. 77 p. Baszak tel. 261 656 297;
 •  poz. 80 2 WOG SOI-3 Wrocław, ul. Trzmielowicka 28, p. Łabiak tel. 261 655 385;
 •  poz. 81 2 WOG SOI-1 Wrocław, ul. Hallera 36/38, p. Gostyński tel. 261 652 328;
 •  poz. 82 JW 2697 Brzeg, ul. Sikorskiego 6, p. Ćwikliński tel. 261 637 659;
 •  poz. 83÷101 2 WOG GZ Brzeg, ul. Sikorskiego 6, poz. 83 p. Zadorożny tel. 606 437 414, poz. 84÷101 p. Paciorkowski tel. 261 637 832; 
 •  poz. 102÷108 2 WOG SOI Jastrzębie, p. Matyjaszczuk tel. 261 662 284 (285);
 •  poz. 109÷112 2 WOG SOI Krapkowice, p. Szkudlarek tel. 261 624 136;
 •  poz. 113 4 RBLog Skład Krapkowice, p. Przybylski tel. 261 624 109;
 •  poz. 114, 115 4 RBLog RWT Jastrzębie, poz. 114 p. Lew tel. 261 662 142, poz. 115 p. Raczek tel. 261 662 142;
 •  poz. 116÷118 4 RBLog Skład Jastrzębie, poz. 116 p. Tomaszczyk tel. 261 662 297, poz. 117-118 p. Zwoliński tel. 261 662 297;
 •  poz. 119÷122 2 WOG SOI Kłodzko, ul. Walecznych 59, p. Kwapisz tel. 501 654 139;
 •  poz. 123÷127 JW 1245 Wrocław, ul. Trzmielowicka 28, poz. 123, 124 p. Ilnicki tel. 261 655 333, poz. 125÷127 p. Killich tel. 727 016 277;
 •  poz. 128, 129 10 BLog Opole, ul. Domańskiego 68, p. Waldowska tel. 261 625 989;
 •  poz. 130, 131 WT Oleśnica, ul. Wileńska 14, p. Ciura tel. 261 665 232;
 •  poz. 132 4 WOG SOI Opole, p. Nowosielski tel. 669 942 286;
 •  poz. 133÷141 wg Szczegółowego wykazu miejsc przechowywania odpadów, dostępnego na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego,  

www.amw.com.pl, w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Przetargi”.
3.  Przetarg obejmuje sprzedaż jednemu oferentowi wszystkich odpadów wyszczególnionych w danej pozycji przetargowej.
4.  Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 20.12.2019 r.
5.  Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 47, 48, 52, 66, 67, 81, 106, 113, 116, 120, 121, 130, 131 oraz opis wyposażenia sprzętu oferowanego w poz.  

83, 86÷101 do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania. 
6.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranych pozycji przetargowych, w tym na stanowiące 

odpady: poz. 133 – 3 598,00 zł, poz. 134 – 2 183,00 zł, poz. 135 – 1 898,00 zł, poz. 136 – 674,00 zł, poz. 137 – 1 082,00 zł, poz. 138 – 52,50 zł, poz. 139  
– 18,50 zł, poz. 140 – 6,50 zł, poz. 141 – 8,00 zł. Wadium należy wpłacać wyłącznie przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa 
Krajowego Oddział Wrocław przy ul. Malarskiej 26, nr konta: 91 1130 1033 0000 0060 0720 0026, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu oraz 
numery wybranych pozycji przetargowych. 

7.  Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, 
najpóźniej w przeddzień terminu przetargu. 

8.  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.
9.  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 część kwoty należy wpłacić przelewem na konto BGK O/Wrocław  
nr 49 1130 1033 0000 0060 0720 0006. 

10.  Do przetargu na poz. 133÷141 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 unieszkodliwianie) odpadów stanowiących przedmiot w/w pozycji przetargowych,
 •  zaświadczenie o wpisie do rejestru BDO opatrzone numerem rejestrowym, w zakresie transportu odpadów stanowiących przedmiot w/w pozycji  

przetargowych,
 •  w przypadku poz. 136 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).

11.  Na pozycje 139 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 niebędące 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 gospodarczych, o których mowa w pkt. 10. 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.

12.  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.).

13.  Ofertę należy złożyć w kancelarii Oddziału Regionalnego AMW we Wrocławiu, ul. Sztabowa 32, w terminie do dnia 29.11.2019 r. do godz. 10:00. 
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 9/OR/2019 – nie otwierać przed 29.11.2019 r. do godziny 11:30”.
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;
 •  wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (pełnomocnictwa upoważnienia - jeżeli są wymagane).
16.  Formularz ofertowy oraz wzór umowy sprzedaży można pobierać w OR AMW we Wrocławiu, ul. Zwycięska 39 od dnia 15.11.2019 r. do dnia 28.11.2019 r., 

w godz. 9:00 – 14:00 w pok. nr 4 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 zakupionych odpadów zostaną zastosowane właściwe przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.).
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 we Wrocławiu oraz zostaną 
przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

25.  Szczegółowe informacje: e-mail: wroclaw@amw.com.pl, faks 71 710 72 01 oraz tel. 71 710 72 66, 71 710 72 55, od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 
do 14:00.

OFERTA BEZPRZETARGOWA 
ODDZIAŁ POSIADA W OFERCIE M.IN.:

Artykuły mundurowe, medyczne i żywnościowe.
Wymienione mienie można nabyć w OR AMW we Wrocławiu, ul. Zwycięska 39,

wtorek w godz. od 9:00 do 15:00, 
środa w godz. od 9:00 do 15:00, 

czwartek w godz. od 9:00 do 15:00.
Szczegółowe informacje: na stronie www.amw.com.pl w dziale:

„Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Sprzedaż bezprzetargowa”
oraz pod tel. 71 710 72 08, 71 710 72 65, 71 710 72 55

ODDZIAŁ REGIONALNY AMW we Wrocławiu 
ul. Sztabowa 32, 50-984 Wrocław
tel. 71 710 72 00, fax 71 710 72 01

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


