
O G Ł O S Z E N I E  3 8 0 0 0

PRZETARG PRZETARG PRZETARG PRZETARG PRZETARG PRZETARG PRZETARG PRZETARG PRZETARG PRZETARG PRZETARG PRZETARG PRZETARG PRZETARG

PRZETA
RG

 
PRZETA

RG
 

PRZETA
RG

 
PRZETA

RG
 

PRZETA
RG

 
PRZETA

RG
 

PRZETA
RG

 
PRZETA

RG
 

PRZETA
RG

 
PRZETA

RG
 

PRZETA
RG

PR
ZE

TA
RG

 
PR

ZE
TA

RG
 

PR
ZE

TA
RG

 
PR

ZE
TA

RG
 

PR
ZE

TA
RG

 
PR

ZE
TA

RG
 

PR
ZE

TA
RG

 
PR

ZE
TA

RG
 

PR
ZE

TA
RG

 
PR

ZE
TA

RG
 

PR
ZE

TA
RGOGŁASZA

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

Nazwa sprzętu - marka/typ (artykułu/odpadu) J.m.
Ilość poz.  

przet. / j.m.
Nr fabryczny Rok prod.

Cena wywoławcza netto (zł)  
za poz. przet. / j.m. 

1 Techniczne środki materiałowe do samochodów m.in.: STAR 660, JELCZ – pakiet zawierający 11 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: kabiny, nadwozie, opończe itp. 10 000
2 Techniczne środki materiałowe do samochodów KAMAZ 5320 i 5510 – pakiet zawierający 47 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: drzwi kompletne, gniazda zaworów, korbowody, przekładnia główna mostu itp. 6 000
3 Techniczne środki materiałowe do samochodów KAMAZ 5320 i 5510 – pakiet zawierający 53 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: skrzynie biegów, sprzęgła hydrauliczne, wały napędowe, przekładnia główna mostu itp. 18 000
4 Techniczne środki materiałowe do samochodów STAR 660 – pakiet zawierający 50 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: amortyzatory, chłodnice, gaźniki, głowice itp. 4 200
5 Techniczne środki materiałowe do samochodów STAR 660 – pakiet zawierający 50 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: mechanizmy różnicowe, mechanizmy wspomagające, okładziny szczęk itp. 2 400
6 Techniczne środki materiałowe do samochodów STAR 660 – pakiet zawierający 50 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: pompa hamulcowa, pompy paliwa, półosie, prądnice itp. 3 000
7 Techniczne środki materiałowe do samochodów STAR 660 – pakiet zawierający 50 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: przewody wydechowe, regulatory, skrzynia rozdzielcza itp. 6 200
8 Techniczne środki materiałowe do samochodów STAR 660 – pakiet zawierający 90 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: tłumiki, tuleje, uszczelki, wał korbowy, wały napędowe itp. 3 400
9 Techniczne środki materiałowe do samochodów STAR 660 – pakiet zawierający 71 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: amortyzatory, chłodnice wody, most, prądnice itp. 3 200

10-13
Warsztat B2/SAM-WOM w samochodzie STAR 266 (z częściowym wyposażeniem, w tym tokarka uniwersalna TUM-25B) z agregatem spawalniczym EWD-3-300 (prąd spawania od 50 do 300 A)  
na p-pie 1-os. (1,5 t)

4
P: A266TECH01924631, P: A266TECH01914617,  
P: A266TECH01118803, P: A266TECH01128938

1979  
1981

18 000

14 Sprzęt służby inżynieryjnej – pakiet zawierający 3 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: ramy podpontonowe, wciągarki dwubębnowe itp. 3 000
15 Sprzęt służby inżynieryjnej – pakiet zawierający 6 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: silnik główny do DZ-27S, filtry wody itp. 400

16-18 Przyczepa jednoosiowa WILSON po ZSE 50 kVA (1,35 t) 3 F: 15278001, F: 94273195, F: 95277004 1994 400
19 Przyczepa jednoosiowa PERKINS po ZSE 75 kVA (1,8 t) 1 F: 9527XX02 1995 400

20-23 Silnik zaburtowy DE-45 DS 4

F: 00615,  
F: 01336,  
F: 00050  
F: 00775, 

1977  
1987  
1974  
1978

1 100

24-27 Samochód STAR 266 AP do przewozu bloków pontonowych 4
P: A266PON028221089, P: A266PON028221094,  
P: A266PON028221091, P: A266PON028221326

1988 7 000

28 Wózek transportowy akumulatorowy WNA-1320 (z akumulatorami) 1 F: 25038 1987 2 000
29 Agregat prądotwórczy przenośny BJKRZ ZPP 2000 (1,5 kW, 230 V, 50 Hz) 1 F: 307/08 2008 200
30 Elektrownia oświetleniowa EO-1 z ZSE PAB-2-1/230/R (2 kW, 230 V, 50 Hz) z częściowym wyposażeniem 1 F: 2272 1976 600

31-32 Elektrownia oświetleniowa EO-4 z PAB-4-1/230-P (4 kW, 230 V, 50 Hz) na p-pie 1-os. 0,5 t (z częściowym wyposażeniem) 2
P: 610,  

P: 19153
1965  
1971

2 500

33 Elektrownia oświetleniowa EO-8 z PAD-8-3-400-P (8 kW, 400/230 V, 50 Hz) na p-pie 1-os. 0,8 t (z częściowym wyposażeniem) 1 P: 478 1975 3 000
34 Elektrownia oświetleniowa EO-16 z PAD-16-3/400 (16 kW, 400/230 V, 50 Hz) na p-pie 1-os. 1,5 t (z częściowym wyposażeniem) 1 P: 15507 1966 3 500

35-37 Zespół spalinowo-elektryczny PAB-2-1/230/R (2 kW, 230 V, 50 Hz) 3
F: 7116,  

F: 33101,  
F: 33113

1985  
1967  
1969

400

38 Zespół spalinowo-elektryczny ZPP-3,5 JYEZ (3,5 kW, 230 V, 50 Hz) 1 F: 476 2002 1 500

39-40 Zespół spalinowo-elektryczny PAB-4-1/230/P1 (4 kW, 230 V, 50 Hz) na p-pie 1-os. 0,5 t 2
P: 5182,  
P: 755

1965  
1966

2 000

41 Zespół spalinowo-elektryczny HYDRODIESEL 6 kVA (6 kW, 231 V, 50 Hz) na p-pie specjalnej 1-os. 1,0 t 1 P: 92.1201.114 1992 3 500
42 Zespół spalinowo-elektryczny ZSE PERKINS 20 kVA (20 kW, 231 V, 50 Hz) w obudowie zamkniętej na p-pie specjalnej 1-os. 1,5 t 1 P: 92.1004.120 b/d 4 000
43 Zespół spalinowo-elektryczny SE LSA 46,2 L6C6/4 250 kVA PERKINS (250 kW, 400 V, 50 Hz) 1 P: 2002081192 2002 4 500
44 Młot DM-240 z urządzeniem S-712A 1 F: 8030 1983 4 000
45 Polowa stacja zasilania 4ZPP-250/S na p-pie P-6 (nierejestrowana) 1 P: 9010094 b/d 4 000
46 Przetwornica WPL-30 na p-pie specjalnej 1,5 t 1 P: 100547 1983 3 000
47 Filtr do wody FSW-8000 na samochodzie STAR 660 M3 i p-pie 2-os. 3,5 t 1 P: A660M2TECH000229187 1980 12 000
48 Zestaw studzienno-wiertniczy ZSW-15 1 F: 014 1984 2 000
49 Zgniatarka samojezdna D-357P 1 F: 2041 1988 8 000
50 Sprzęt warsztatowy – pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: przekształtniki tyrystorowe BAB-24/250 – 3 szt., szlifierka stołowa SZ-750-200 – 1 szt. 1 000
51 Zestawy monterskie – pakiet zawierający 7 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: zestawy elektrotechniczne, zestawy hydraulika, zestawy stolarsko-ciesielskie itp. 2 500

52
Sprzęt i artykuły służby medycznej – pakiet zawierający 251 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: stoliki podręczne składane, inhalatory tlenowe przenośne, lampy bezcieniowe, nosze sanitarne aluminiowe, plecaki sanitariusza, stoły operacyjne, torby podoficera sanitarnego, 
zestawy różne itp. 

14 000

53 Kosy i kosiarki – pakiet zawierający 3 poz. asort., w tym: kosa spalinowa SHINDAIWA B450EC1, kosiarka spalinowa OLEO-MAC G48TBQ, kosiarka spalinowa VIKING MB450 300
54 Sprzęt kwaterunkowy – pakiet zawierający 36 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in. : biurka, krzesła, regały, stoły, szafy, wieszaki itp. 7 000
55 Sprzęt kwaterunkowy – pakiet zawierający 3 poz. asort., w tym: kosze na śmieci metalowe okrągłe - 15 szt., szafy na odzież metalowe - 103 szt., tapczany - 30 szt. 4 000
56 Mikrobus LUBLIN 3314 1 P: SUL331412W0035310 1998 2 200
57 Szafy na akta metalowe – pakiet zawierający 2 poz. asort. w tym: szafy jednodrzwiowe 1500x700x500 mm - 40 szt., dwudrzwiowe 1800x970x450 mm - 6 szt. 1 600
58 Samochód osobowy VW BORA 1,9 TDI 1 P: WVWZZZ1JZ3W215237 2002 3 000
59 Narzędzia budowlane – pakiet zawierający 10 poz. asort.(wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: młoty udarowe, szlifierki kontowe, wiertarko-wkrętarki itp. 500
60 Skrzynie drewniane po amunicji – pakiet zawierający 17 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 7 000
61 Tarcze znaków – 24 szt. 120
62 Opona 6.00-13 (rozmiar 155/65 R13) – 4 szt. 2007 160
63 Kajak dwuosobowy 485x80x40 cm 1 b/n b/d 400
64 Samochód ogólnego przeznaczenia średniej ładowności STAR 200 1 P: A2000254126 1986 2 800
65 Cysterna paliwowa dystrybutor CD-5W (5,0 m3) na samochodzie STAR 266 1 P: A266005015315415 1985 6 000
66 Artykuły mundurowe i wyposażenia żołnierzy – pakiet zawierający 37 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: dresy, podstawki metalowe do regałów, ubrania płócienne białe itp. 1 400

67-68 Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności HONKER 2324 2 P: SUL232414V0000101, P: SUL232414V0000047 1997 6 000
69-70 Samochód średniej ładowności wysokiej mobilności STAR 266 2 P: A26610992, P: 266022110319 1982 7 000

71 Podnośnik montażowy hydrauliczny P-183 na samochodzie STAR 200 1 P: A2000259012 1987 11 000
72 Sprzęt służby infrastruktury – pakiet zawierający 6 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: kosiarki rotacyjne, sprężarka do butli itp. 2 600
73 Tapczan WP8-35 (2000 x 800 mm) – 100 szt. 15 000
74 Narzędzia budowlane – pakiet zawierający 9 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: mieszarka do zaprawy, szlifierki kontowe, wiertarki udarowe itp. 450
75 Samochód osobowy SKODA OCTAVIA II 1,9 TDI (po kolizji drogowej) 1 P: TMBHS21ZX62194782 2005 1 500
76 Zużyte opony (opony nienadające się do dalszego użytkowania i bieżnikowania) /kod odpadu 16 01 03/ kg 23 523,10 - - 0,10
77 Zużyte baterie i akumulatory ołowiowe /kod odpadu 16 06 01*/ kg 4 500,00 - - 2,50

78
Złom metali nieżelaznych (zużyte aluminiowe elementy sprzętu, głowice itp.) /kod odpadu 16 01 18/ kg 381,00 - - 3,20
Złom mieszanin metali (m.in. zużyte plomby ołowiowe z drutem) /kod odpadu 17 04 07/ kg 351,00 - - 1,10

79 Zużyte baterie i akumulatory ołowiowe /kod odpadu 16 06 01*/ kg 10 882,00 - - 2,50

80
Złom metali nieżelaznych (wybrakowane części pojazdów itp.) /kod odpadu 16 01 18/ kg 458,75 - - 3,20
Złom metali żelaznych (zużyte części pojazdów, wybrakowane narzędzia itp.) /kod odpadu 16 01 17/ kg 7 560,04 - - 0,65

81 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń (wskaźniki, moduły elektroniczne itp.) /kod odpadu 16 02 16/ kg 133,06 - - 0,65
82 Zużyte opony (opony nienadające się do dalszego użytkowania i bieżnikowania) /kod odpadu 16 01 03/ kg 6 574,00 - - 0,10

83
Przepracowane inne oleje silnikowe /kod odpadu 13 02 08*/ kg 2 000,00 - - 0,30
Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu /kod odpadu 16 01 15/ kg 3 000,00 - - 0,10

84 Zużyte opony (opony nienadające się do dalszego użytkowania i bieżnikowania) /kod odpadu 16 01 03/ kg 12 872,00 - - 0,10

85

Złom metali żelaznych (zużyte części kuchni polowych, wózków itp.) /kod odpadu 16 01 17/ kg 5 362,00 - - 0,65
Złom metali nieżelaznych (zużyte części pojazdów, podstawy anten itp.) /kod odpadu 16 01 18/ kg 80,67 - - 3,30
Złom mieszanin metali (zużyte elementy namiotów promocyjnych itp.) /kod odpadu 17 04 07/ kg 65,00 - - 1,20
Zużyte kable inne niż wymienione w 17 04 10 (kable sieci teleinformatycznej itp.) /kod odpadu 17 04 11/ kg 40,82 - - 2,00
Odpadowy papier i tektura (zużyte elementy zaopatrzenia geoprzestrzennego itp.) /kod odpadu 19 12 01/ kg 471,50 - - 0,11

1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej 
Górze, ul. Zjednoczenia 104.

2.  Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 15-16.07.2019 r. w godz. 9.00-14.00 oraz w dniu przetargu w godz. 8.00-
10.00 w następujących miejscach:

 •  poz. 1 Skład Nowogród Bobrzański, tel. 261681175, • poz. 2÷9 Skład Nowogród Bobrzański, tel. 261681121, • poz. 10÷13 Skład Nowogród 
Bobrzański, tel. 261681218, • poz. 14 Skład Nowogród Bobrzański, tel. 261681194, • poz. 15 Skład Nowogród Bobrzański, tel. 261681113,  
• poz. 16÷49 SPS Głogów, tel. 690114828, • poz. 50 GZ Żagań, tel. 261689540, • poz. 51 GZ Żagań, tel. 261689657, • poz. 52 GZ Żagań,  
tel. 261686258, • poz. 53 SOI Żagań, tel. 727041606, • poz. 54 SOI Żagań, tel. 723294184, • poz. 55 SOI Świętoszów, tel. 261686101, • poz. 56 
GZ Świętoszów, tel. 261686106, • poz. 57 WOG Świętoszów, tel. 261686195, • poz. 58 WOG Świętoszów, tel. 695858007, • poz. 59 SOI Dobre  
n/Kwisą, tel. 261687170, • poz. 60 Skład Potok, tel. 261684195, • poz. 61 NoOSG Krosno Odrzańskie, tel. 683582293, • poz. 62 RZI Zielona Góra, 
tel. 261648522, • poz. 63 Skład Wędrzyn, tel. 261676508, • poz. 64 GZ Sulechów, tel. 690114824, • poz. 65 GZ Czerwieńsk, tel. 691949399,  
• poz. 66 GZ Czerwieńsk, tel. 261672206, • poz. 67÷70 WOG Wędrzyn, tel. 261676104, • poz. 71÷74 SOI Wędrzyn, tel. 261676367, • poz. 75 
OR AMW w Zielonej Górze, tel. 684119613. Szczegółowy wykaz miejsc odbioru odpadów, dostępny jest na stronie internetowej Agencji Mienia 
Wojskowego, www.amw.com.pl, w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Przetargi”.

3.  Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 30.08.2019 r.
4.  Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 1÷9, 14, 15, 51, 52, 54, 59, 60, 66, 72, 74 oraz opis wyposażenia sprzętu oferowanego w poz. 

10÷13, 30÷34 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. 76 – 236,00 zł, • poz. 77 – 1.125,00 zł, • poz. 78 – 161,00 zł,  
• poz. 79 – 2.721,00 zł, • poz. 80 – 639,00 zł, • poz. 81 – 9,00 zł, • poz. 82 – 66,00 zł, • poz. 83 – 90,00 zł; • poz. 84 – 129,00 zł; • poz. 85  
– 397,00 zł.

  Wadium należy wpłacać wyłącznie przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Zielona Góra, nr konta 
51 1130 1176 0000 0060 0720 0028, podając w tytule przelewu numer przetargu (5/2019/OZ-DG) 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. 76÷85 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.
  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.  Ofertę należy złożyć w kancelarii OR AMW w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 104, pok. nr 1 (Biuro Obsługi Klienta) w terminie do dnia 17.07.2019 
r. do godziny 10.30.

12.  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 5/2019/OZ-DG – nie otwierać przed 17.07.2019 r. do godziny 11.00”.
13.  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. 76÷82, 84, 85,
 •  wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (pełnomocnictwa upoważnienia – jeżeli są wymagane).
14.  Formularz ofertowy oraz wzór umowy sprzedaży można pobierać w siedzibie Oddziału w Zielonej Górze od dnia 03.07.2019 r. do dnia 16.07.2019 

r., w godz. 7.30 do 15.30 oraz w dniu przetargu do godz. 10.00, pok. nr 211 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie 
i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Przetargi”. 

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

16.  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.
17.  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.
18.  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.

19.  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. 

20.  Do oferowanej ceny sprzętu (artykułów/odpadów) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, za wyjątkiem poz. 76÷82, 84, 85, 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.

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

22.  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 Zielonej Górze oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych. 

23.  Szczegółowe informacje: e-mail: j.bialoskorski@amw.com.pl, faks 684119612 oraz tel. 684119666, 684119665, 684119668 od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.30-15.30.

ODDZIAŁ REGIONALNY AMW 
w Zielonej Górze 

ul. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra
tel. 68 411 96 00, fax 68 411 96 12

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


