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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 Samochód ogólnego przeznaczenia średniej ładowności STAR-200 1 49547 1985 4 500
2 Samochód ogólnego przeznaczenia średniej ładowności STAR-200 1 52888 1986 4 500
3 Samochód ogólnego przeznaczenia średniej ładowności STAR-200 1 54865 1986 4 500
4 Filtr do oczyszczania wody FPW-300 w ilości 3 szt. 600
5 Sprzęt narzędziowy – pakiet zawierający 5 poz. asort., w tym: przyrząd do badania tworników WT-1, wkrętarka akumulatorowa P-14,4, szlifierka stołowa JOBI 125 mm z lampą, maszyna tapicerska TEXTIMA, klucz dynamometryczny 5-50 mm 300
6 Szafa narzędziowa SN880-S2 300
7 Kabel PKL 1X2 w ilości 4 800 m 800
8 Zespół spalinowo-elektryczny PAD-8-3/400/R (8 kW, 400 V, 50 HZ) 1 F: 29207 1971 2 500
9 Prostownik BSG 80/30A 1 b/d 1985 300

10 Drewno z wycinki liściaste/iglaste – pakiet zawierający 106,03 m3 5 500
11 Wózek 3 kołowy do butli stalowej w ilości 2 szt. 300
12 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-2 600
13 Sprzęt elektroniczny – pakiet zawierający 21 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: drukarki EPSON FX/2180 igłowe, drukarki OKI MI/3321 igłowe 15”M, radiotelefony MOTOROLA GP-040, aparat telefoniczny polowy Taj-43 itp. 300
14 Sprzęt służby infrastruktury – pakiet zawierający 33 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: wkładki bezpiecznikowe, żarówki, bęben kablowy metalowy itp. 150
15 Sprzęt warsztatowy – pakiet zawierający 36 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: pilniki ślusarskie, przecinaki ślusarskie, elektrody spawalnicze, lutownica zwykła kątowa, latarka akumulatorowa ELN-1 itp. 150
16 Łańcuchy antypoślizgowe w ilości 13 szt. 4 000
17 Przyczepa do wózka transportowego WP-1,5 1 F: P-21007 1984 300
18 Torba na wyposażenie w ilości 600 szt. 1 800
19 Szelki do oporządzenia w ilości 590 szt. 300
20 Artykuły mundurowe – pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: torba na wyposażenie w ilości 200 szt., szelki do oporządzenia w ilości 200 szt. 650
21 Artykuły mundurowe – pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: torba na wyposażenie w ilości 200 szt., szelki do oporządzenia w ilości 200 szt. 650
22 Artykuły mundurowe – pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: torba na wyposażenie w ilości 200 szt., szelki do oporządzenia w ilości 200 szt. 650
23 Artykuły mundurowe – pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: torba na wyposażenie w ilości 200 szt., szelki do oporządzenia w ilości 200 szt. 650
24 Hełm stalowy bojowy wz. 67/75 szaro-niebieski MO w ilości 600 szt. 14 200
25 Artykuły mundurowe – pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: hełm stalowy bojowy wz. 67/75 szaro-niebieski MO w ilości 200 szt., okulary ochronne w ilości 200 szt. 5 500
26 Hełm stalowy bojowy wz. 67/75 szaro-niebieski MO w ilości 300 szt. 7 400
27 Hełm stalowy bojowy wz. 67/75 szaro-niebieski MO w ilości 200 szt. 4 900
28 Artykuły mundurowe – pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: hełm stalowy bojowy wz. 67/75 szaro-niebieski MO w ilości 200 szt., okulary ochronne w ilości 200 szt. 5 500
29 Hełm stalowy bojowy wz. 67/75 szaro-niebieski MO w ilości 100 szt. 2 500
30 Hełm stalowy bojowy wz. 67/75 szaro-niebieski MO w ilości 100 szt. 2 500
31 Hełm stalowy bojowy wz. 67/75 szaro-niebieski MO w ilości 100 szt. 2 500
32 Hełm stalowy bojowy wz. 67/75 szaro-niebieski MO w ilości 100 szt. 2 500
33 Trzewiki bukatowe nieocieplane (małe rozmiary 39-41) – pakiet zawierający 50 par 700
34 Trzewiki bukatowe nieocieplane (małe rozmiary 39-41) – pakiet zawierający 50 par 700
35 Trzewiki bukatowe nieocieplane (małe rozmiary 39-41) – pakiet zawierający 50 par 700
36 Trzewiki bukatowe nieocieplane (małe rozmiary 39-41) w ilości 400 par 4 800
37 Spodnie lekarza w ilości 200 par 450
38 Spodnie lekarza w ilości 100 par 220
39 Dresy (małe rozmiary) – pakiet zawierający 100 kpl. 1 200
40 Samochód osobowy VAN Volkswagen Caddy 1.2 TSI 1 F: WVZZZ2KZCX095540 2012 18 000
41 Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) kg 145 000,00 - - 0,60

42

Zużyte baterie i akumulatory niklowo-kadmowe (kod odpadu 16 06 02*) kg 253,28 - - 1,20
Zużyte baterie i akumulatory ołowiowe (kod odpadu 16 06 01*) kg 106,00 - - 2,30
Złom mieszaniny metali (kod odpadu 17 04 07) kg 1 895,00 - - 1,00
Złom metali żelaznych (kod odpadu 16 01 17) kg 54,98 - - 0,40
Zużyte inne baterie i akumulatory (kod odpadu 16 06 05) kg 46,00 - - 0,70
Zużyte kable (kod odpadu 17 04 11) kg 154,00 - - 3,60
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (kod odpadu 16 02 14) kg 283,20 - - 0,30
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (kod odpadu 16 02 13*) kg 828,00 - - 0,30

43

Przepracowane inne oleje silnikowe (kod odpadu 13 02 08*) kg 3 770,93 - - 0,30
Przepracowane płyny hamulcowe (kod odpadu 16 01 13*) kg 44,63 - - 0,01
Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu (kod odpadu 16 01 15) kg 2 008,41 - - 0,01
Spirytus przepracowany (kod odpadu 16 01 15) kg 122,94 - - 0,30

44 Odpadowy papier i tektura (kod odpadu 19 12 01) kg 764,00 - - 0,01
45 Drewno odpadowe (kod odpadu 17 02 01) kg 900,00 - - 0,01
46 Odpadowe mieszanki bitumiczne (kod odpadu 17 03 02) kg 7 200,00 - - 0,01
47 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod odpadu 17 01 01) kg 74 500,00 - - 0,01
48 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod odpadu 17 01 01) kg 44 500,00 - - 0,01
49 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod odpadu 17 01 01) kg 30 000,00 - - 0,01

50

Złom mieszaniny metali (kod odpadu 17 04 07) kg 18,33 - - 0,70
Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) kg 10 007,00 - - 0,60
Złom metali żelaznych (kod odpadu 16 01 17) kg 90,50 - - 0,60
Zużyte baterie i akumulatory ołowiowe (kod odpadu 16 06 01*) kg 81,90 - - 2,30
Elementy usunięte ze zużytych urządzeń (kod odpadu 16 02 16) kg 464,00 - - 0,30
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (kod odpadu 16 02 13*) kg 37,00 - - 0,30
Złom aluminium (kod odpadu 17 04 02) kg 14,00 - - 3,00

51
Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) kg 82,70 - - 0,60
Zużyte inne baterie i akumulatory (kod odpadu 16 06 05) kg 52,84 - - 0,70
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (kod odpadu 16 02 14) kg 3 050,00 - - 0,30

52 Zużyte opony (nienadające się do bieżnikowania) (kod odpadu 16 01 03) kg 2 640,00 - - 0,10

53

Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) kg 5 437,40 - - 0,60
Złom metali żelaznych (kod odpadu 16 01 17) kg 112,00 - - 0,60
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (kod odpadu 16 02 14) kg 1 263,00 - - 0,30
Złom metali żelaznych (kod odpadu 16 01 17) kg 3 200,00 - - 0,60
Złom metali nieżelaznych (kod odpadu 16 01 18) kg 135,00 - - 3,00

54

Inne nie wymienione odpady(kod odpadu 16 01 99) kg 109,00 - - 0,10
Elementy usunięte ze zużytych urządzeń (kod odpadu 16 02 16) kg 1 150,00 - - 0,60
Zużyte inne baterie i akumulatory (kod odpadu 16 06 05) kg 344,82 - - 0,70
Zużyte kable (kod odpadu 17 04 11) kg 105,25 - - 3,00
Złom miedzi brązu i mosiądzu (kod odpadu 17 04 01) kg 2,50 - - 10,00
Złom mieszaniny metali (kod odpadu 17 04 07) kg 450,00 - - 0,70
Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) kg 1 000,00 - - 0,60

55 Zużyte opony (nienadające się do bieżnikowania) (kod odpadu 16 01 03) – pakiet o masie 12 000,00 kg pak 1 - - 160,00

56

Złom miedzi, brązu i mosiądzu (kod odpadu 17 04 01) kg 17,10 - - 10,00
Złom aluminium (kod odpadu 17 04 02) kg 128,80 - - 3,50
Zużyte baterie i akumulatory ołowiowe (kod odpadu 16 06 01*) kg 4 388,00 - - 2,50
Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) kg 1 836,01 - - 0,60
Złom metali żelaznych (kod odpadu 16 01 17) kg 590,00 - - 0,70

57 Zużyte opony (nienadające się do bieżnikowania) (kod odpadu 16 01 03) kg 6 180,00 - - 0,10
58 Zużyte opony (nienadające się do bieżnikowania) (kod odpadu 16 01 03) – pakiet o masie 2 700,00 kg pak 1 - - 40,00

59
Zużyte baterie i akumulatory ołowiowe (kod odpadu 16 06 01*) kg 620,00 - - 2,30
Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) kg 1 964,90 - - 0,60
Złom metali żelaznych (kod odpadu 16 01 17) kg 632,10 - - 0,70

60 Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) kg 6 100,00 - - 0,60
61 Odpadowa gleba i ziemia (zawierająca kamienie) (kod odpadu 17 05 04) kg 176 800,00 - - 0,01
62 Odpadowa gleba i ziemia (zawierająca kamienie) (kod odpadu 17 05 04) kg 100 000,00 - - 0,01
63 Odpadowa gleba i ziemia (zawierająca kamienie) (kod odpadu 17 05 04) kg 100 000,00 - - 0,01
64 Odpadowa gleba i ziemia (zawierająca kamienie) (kod odpadu 17 05 04) kg 50 000,00 - - 0,01
65 Odpadowa gleba i ziemia (zawierająca kamienie) (kod odpadu 17 05 04) kg 20 000,00 - - 0,01
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RG1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2020 r. o godz. 12.30 w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu, ul. Dojazd 30.

2.  Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 29.06.2020 r. do dnia 01.07.2020 r. w godz. 9.00-13.00 oraz w dniu przetargu, w godz. 
8.00–9.00 w następujących miejscach:

 •  poz. 1÷7 JW 1156 Śrem, ul. Wojska Polskiego 3/2 poz. 1÷3 p. K. Przybylski, tel. 660 426 524, poz. 4÷7 p. M. Pawlak tel. 261 524 326; 
 •  poz. 8 JW 3293 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 71, p. T. Kaczmarek, tel. 261 581 478;
 •  poz. 9÷10 33 BLTr Powidz, ul. Witkowska 8, poz. 9 p. Franczuk tel. 261 544 303; poz. 10 p. D. Sucholas, tel. 261 544 260;
 •  poz. 11÷12 31 BLT Poznań, ul. Silniki 1, poz. 11 p. Mulak tel. 518 861 554, poz. 12 p. Filipczak, tel. 261 547 065; 
 •  poz. 13÷15 14 WOG Poznań, ul. Bukowska 34, poz. 13÷14 p. Magiera, tel. 261 574 102, poz. 15 p. Banasiewicz, tel. 261 577 278;
 •  poz. 16÷17 14 WOG Poznań, ul. Dojazd 30, poz. 16 p. Grzeszczak, tel. 261 575 130, poz. 17 p. Kędzierski, tel. 261 575 728;
 •  poz. 18÷40 OR AMW Poznań, ul. Dojazd 30, p. Duchnicki, tel. 61 660 67 80;
 •  poz. 41÷49 33 BLTr Powidz, ul. Witkowska 8, poz. 41 p. Stemplewski, tel. 261 544 260, poz. 42 p. Bochniak, tel. 261 544 925, p. Zwoliński, tel. 261 544 336, 

poz. 43 p. Matusiak, tel. 261 544 328, poz. 44 p. Zwoliński, tel. 261 544 336, poz. 45 p. Bochniak, tel. 261 544 336, poz. 46÷49 p. Kubacki, tel. 261 544 302;
 •  poz. 50 JW 1151 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 78, p. Górecki, tel 261 611 241;
 •  poz. 51 14 WOG Poznań, ul. Bukowska 34, p. Magiera, tel. 261 574 102;
 •  poz. 52÷53 14 WOG Poznań, ul. Dojazd 30, p. Grzeszczak, tel. 261 575 130, p. Ptasiński, tel. 261 575 484, p. Roszak, tel. 501 816 955;
 •  poz. 54÷55 31 BLT Poznań, ul. Silniki 1, p. Wysocki, tel. 261 548 355;
 •  poz. 56÷57 JW 1156 Leszno, ul. Racławicka 1, p. Śmigielski, tel. 261 677 596;
 •  poz. 58÷59 JW 1156 Śrem, ul. Wojska Polskiego 3/2, p. Patrzałek, tel. 261 524 399;
 •  poz. 60÷65 JW 3293 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 71, p. Komendziński, tel. 261 581 482.
  Osoby dokonujące oględzin mienia ujętego w przetargu winny być zaopatrzone w rękawiczki oraz maseczki ochronne. 
3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 14.08.2020 r.
4.  Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 13÷15 oraz 41÷65 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.
  Wadium należy wpłacać tylko przelewem na rachunek bankowy 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. 
  Wysokość wadium dla pozycji przetargowych stanowiących odpady wynosi: poz. 41 – 8 700,00 zł, poz. 42 – 338,47 zł, poz. 43 – 118,87 zł, poz. 44 – 0,76 

zł, poz. 45 – 0,90 zł, poz. 46 – 7,20 zł, poz. 47 – 74,50 zł, poz. 48 – 44,50 zł, poz. 49 – 30,00 zł, poz. 50 – 645,21 zł, poz. 51 – 100,16 zł, poz. 52  
– 26,40 zł, poz. 53 – 603,35 zł, poz. 54 – 219,80 zł, poz. 55 – 16,00 zł, poz. 56 – 1 310,64 zł, poz. 57 – 61,80 zł, poz. 58 – 4,00 zł, poz. 59 – 304,74 zł,  
poz. 60 – 366,00 zł, poz. 61 – 176,80 zł, poz. 62 – 100,00 zł, poz. 63 – 100,00 zł, poz. 64 – 50,00 zł, poz. 65 – 20,00 zł.

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. 41÷65 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. 42, 50, 51, 53 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;
 •  potwierdzenia odbioru odpadów, w „Karcie przekazania odpadów” wystawionej przez wytwórcę odpadów, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
10.  Od odpadów z poz. 43 (przepracowany spirytus) został opłacony podatek akcyzowy w należnej wysokości.
11.  Na pozycje 45, 47-49 oraz 63-65 oferty mogą składać również osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami.
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 w Poznaniu, ul. Dojazd 30, pok. nr 33 w terminie do dnia 02.07.2020 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 3/OPDG/2020 – nie otwierać przed 02.07.2020 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;
 •  wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (pełnomocnictwa, upoważnienia – jeżeli są wymagane).
16.  Formularz ofertowy oraz wzór umowy sprzedaży można pobierać w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu od dnia 18.06.2020  r. do dnia 01.07.2020 r.,  

w godz. 8.00-15.00 oraz w dniu przetargu w godz. 8.00-10.00 w pok. nr 33 lub ze strony internetowej; www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy 
– Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”.

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

OFERTY BEZPRZETARGOWE
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. 11.00-15.30 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 i wyposażenie – Sprzedaż bezprzetargowa”

oraz pod tel. 61 660 67 79, 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


