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RGDyrektor Oddziału Regionalnego w Krakowie

O G Ł A S Z A
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 Siatka ogrodzeniowa ocynkowana 20x20x2000/2 – 169,50 m2 300
2 Płyty dźwiękoszczelne (100 m2, poziom izolacji akustycznej 31 dB) – 262 szt. 300
3 Analizator spalin AG-4 1 142 2002 300
4 Drewno opałowe z wycinki iglasto-liściaste – 36 m3 500
5 Sprzęt mps - pakiet zawierający 14 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: pojemnik z tworzywa sztucznego 30 l, 1 000 l, pistolet ADAST, wózek paletowy ręczny itp. 400
6 Działko wodno-pianowe ALCO EL376 1 bn bd 4 000
7 Przyrząd do geometrii kół GTI GEOMASTER 1 443 2002 300

8 Części do samochodu STAR 266 - pakiet zawierający 163 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: mechanizm różnicowy 436-27-222, resor przedni, zbiornik paliwa z korkiem, wałek mostu napędowego 
80153233, pompa siłownika hydraulicznego 5320-3407200 itp. 3 000

9 Autobus pasażerski AUTOSAN H-06.10.03 (25 miejsc siedzących, niesprawny układ ładowania akumulatorów, układ kierowniczy - przednia oś) 1 SUADW1DD  
PYS510184 2000 6 000

10 Mikrobus FORD TRANSIT V 185 300 (9 osobowy, poj. 2000 cm3) 1 WF0PXXGB  
FP4B02881 2004 4 500

11 Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności FIAT SEICENTO 1,1 VAN 1 ZFA187000  
00132047 1998 800

12 Sprężarka tłokowa METABO C750HP3 1 1136909 2004 300
13 Kompresor olejowy BALMA NS18S/150 1 801 2005 400
14 Sprzęt kwaterunkowy - pakiet zawierający 19 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: szafy na akta metalowe, szafy metalowe na odzież, tapczany itp. 2 500
15 Łódź rozpoznawcza ŁR-M 1 31810 2003 300
16 Łódź rozpoznawcza ŁR-M 1 55908 2005 300
17 Podwozie samochodu STAR 660M2 (po demontażu części specjalnej) 1 32157 1971 2 000

18 Autobus pasażerski SOLBUS (powypadkowy, przebieg: 203 305 km, 43 miejsc siedzących) 1 SW9C10531  
6SBA1173 2006 5 000

19 Sprzęt kwaterunkowy - pakiet zawierający 8 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: szafy na akta metalowe, szafy metalowe na odzież itp. 3 500
20 Drewno opałowe z wycinki (sosna, klon, dąb – 2,5 m belki) – 672,89 m3 (szczegółowa specyfikacja wg oddzielnego wykazu) 25 000

21 Wózek jezdniowy, spalinowy TOYOTA 5FGL14 (z akumulatorami, udźwig 1,4 t) 1 A5FGL18  
-42267 1995 7 000

22
Złom żelaza i stali (w tym: grzejniki, odpady z remontów, rury, słupy, lampy metalowe) (kod odpadu 17 04 05) kg 18 027,00 - - 0,50 
Złom miedzi, brązu, mosiądzu (kod odpadu 17 04 01) kg 27,50 - - 10,00
Złom aluminiowy (karnisze) (kod odpadu 17 04 02) kg 16,00 - - 3,00 

23 Złom żelaza i stali (elementy konstrukcji, pokrycia dachu, obróbek blacharskich, demontażu sprzętu, grzejniki, lampy metalowe) (kod odpadu 17 04 05) kg 129 109,00 - -  0,50 

1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Oddziału 
Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie ul. Montelupich 3 (wjazd  
od ul. Kamiennej). 

2.  Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 4 - 5.06.2020 r. w godz. 
10:00-14:00 w następujących miejscach:

 •  poz. 1÷2 – SOI Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 72, p. Bończyk, tel. 261 167 438;
 •  poz. 3 – 33 WOG Kielce, ul. Wojska Polskiego 300, p. Jabłońska, tel. 261 174 428;
 •  poz. 4 – 8 BLT Balice, ul. kpt. Medweckiego 10, p. Haber, tel. 261 136 088;
 •  poz. 5 – 8 BLT Balice, ul. kpt. Medweckiego 10, p. Gajek, tel. 261 136 330;
 •  poz. 6 – 8 BLT Balice, ul. kpt. Medweckiego 10, p. Piłat, tel. 261 136 087;
 •  poz. 7÷11 – 8 BLT Balice, ul. kpt. Medweckiego 10, p. Barańska, tel. 261 136 291;
 •  poz. 12÷14 - AMW Magazyn Gliwice, ul. Portowa 16, p. Kos, tel. 665 997 795;
 •  poz. 15÷16 – 35 WOG Kraków, Rząska, ul. Krakowska 2, p. Golenia, tel. 261 135 018;
 •  poz. 17÷18 – 4 WOG Tarnowskie Góry Lasowice (wjazd od ul. Obwodnica), p. Rogalski,  

tel. 261 147 369;
 •  poz. 19÷20 – SOI Lubliniec, ul. Sobieskiego 35, (poz. 20 – Strzelnica Garnizonowa),  

p. Markiewicz, tel. 261 101 308;
 •  poz. 21 – OR AMW Kraków, ul. Rydla 54, p. Janczyk, tel. 609 130 637;
 •  poz. 22 – SOI Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 72, p. Kuta, tel. 668 371 428;
 •  poz. 23 – 35 WOG Kraków, Skrzatów (wjazd od ul. Miedzianej), p. Fiedronek, tel. 261 135 009, 

8 BLT Balice, ul. kpt. Medweckiego 10, p. Piłat, tel. 261 136 087.
  Osoby dokonujące oględzin mienia ujętego w przetargu winny być zaopatrzone w rę-

kawiczki oraz maseczki ochronne.
3.  Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 1÷23 w terminie do dnia 10.07.2020 r. 
4.  Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 5, 8, 14, 19÷20, 22÷23 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 wywo-

ławczej wybranych pozycji przetargowych, w tym na stanowiące odpady: poz. 22 – 933,65 zł, 
poz. 23 – 6 455,55 zł. 

  Wadium należy wpłacać wyłącznie przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku 
Gospodarstwa Krajowego O/Kraków, nr konta 83 1130 1150 0012 1243 8520 0020, 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 termi-
nu przetargu.

7.  Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli:
 •  oferent, którego oferta została wybrana nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawia-

domienia 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, do pozycji 22-23 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 stano-

wiących przedmiot w/w pozycji przetargowych.

  W przypadku, gdy oferent nie uzyskał zmiany posiadanych uprawnień wymaganych do gospoda-
rowania odpadami w zakresie określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz 
ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz niektórych innych ustaw, zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument poświadczający, 
że w terminie do dnia 5 marca 2020 r. złożył wniosek o zmianę posiadanej decyzji oraz, że w tym 
wniosku, zawarł kody odpadów będące przedmiotem jego oferty;

 •  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, zobo-
wiązane 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:
 •  podpisania umowy sprzedaży;
 •  potwierdzenia odbioru odpadów, w „Karcie przekazania odpadów” wystawionej przez wytwórcę 

odpadów, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
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 Biurze Obsługi Klienta OR AMW w Krakowie, ul. Montelupich 3, w terminie  
do dnia 10.06.2020 r. do godziny 11:30.

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 2/2020 – nie otwierać przed 10.06.2020 r. do godziny 12:00”.
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;
 •  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 Krakowie 

od dnia 27.05.2020 r. do dnia 09.06.2020 r., w godz. 7:00 - 15:00 oraz w dniu przetargu w godz.: 
7:00 - 11:00 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt woj-
skowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”.

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 elektro-

nicznym. 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 obwiesz-
czeniem 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 własno-
ręcznie 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 składa-
nia ofert.

  Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania po 
zakończeniu postępowania przetargowego. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygo-
towaniem 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 prze-
targowa 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, wy-
cofania 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 zakupio-
nego 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 rękoj-
mi za wady sprzedanych towarów. Zakupiony towar nie podlega reklamacji. Natomiast 
w odniesieniu do konsumentów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży 
konsumenckiej. 

20.  Do zakupionego sprzętu (artykułów/odpadów) zostaną zastosowane właściwe przepisy ustawy 
z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. 
zm.).

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 zo-
stały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie 
i sprzęt wojskowy – Informacje – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie  
OR AMW w Krakowie oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych. 

23.  Szczegółowe informacje: e-mail: a.miazga@amw.com.pl, k.kolek@amw.com.pl, faks 12 211 40 
05 oraz tel. 12 211 40 55 lub 12 211 40 12 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

Oddział Regionalny w Krakowie
31-155 Kraków • ul. Montelupich 3

Tel.: +48 12 211-40-24 • Fax: +48 12 211-40-05
email: marketing.krakow@amw.com.pl • www.amw.com.pl

OFERTA BEZPRZETARGOWA 
ODDZIAŁ POSIADA W OFERCIE M.IN.:

kurtki, wiatrówki oficerskie lotnicze, berety, mundury polowe, kombinezony pilota, artykuły instalacyjne, elektryczne i  hydrauliczne, trzewiki desantowca (duże rozmiary), szalokominiarki, rękawiczki żołnierskie, płaszcze wojskowe, hełmy.
Wymienione mienie można nabyć w Krakowie, ul. XX Pijarów 3  w poniedziałki od 12:00-15:00, we wtorki od 12:00 do  17:30, w środy od 9:00 do 15:00 oraz w czwartki od 12:00 do 17:30 i w piątki od 9:00-15:00.

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

oraz pod tel. 607 361 292.


