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RGOGŁASZA

PRZETARG PUBLICZNY PISEMNY NR 9/OB-DG/2020 NA SPRZEDAŻ RZECZY RUCHOMYCH NIEKONCESJONOWANYCH

1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163a.
2.  Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 14 i 15.10.2020 r. w godz. 9.00 i 14.00 w następujących miejscach:
  • poz. 1÷7, 21 Magazyn OR AMW Bydgoszcz • poz. 8÷16 31 WOG Zgierz – Leźnica Wielka • poz. 17÷19 31 WOG Zgierz – SOI Gałkówek • poz. 20 31 WOG 

Zgierz – SOI Kutno • poz. 22÷26 31 WOG Zgierz • poz. 27÷29 31 WOG Zgierz-SOI Regny • poz. 30, 31 11 WOG Bydgoszcz • poz. 32÷37 1RBLog - Skład Piła 
• poz. 38÷40 1RBLog - Skład Grudziądz i Grupa • poz. 41 1RBLog Wałcz- Skład Maksymilianowo • poz. 42 1RBLog - Skład Gardeja • poz. 43÷49 1RBLog 
Wałcz- Skład Toruń • poz. 50 1 Blog Bydgoszcz- Maksymilianowo • poz. 51 JFTC Bydgoszcz • poz. 52 1RBLog Wałcz- RWT Bydgoszcz • poz. 53÷60 3 RBlog 
Kraków-Skład Gałkówek • poz. 61, 62 3 RBlog Kraków-Skład Regny • poz. 63÷75 3RBLog Kraków-WWSM Kutno • poz. 76÷85 13 WOG Grudziądz – Chełmno 
• poz. 86 13 WOG Grudziądz - GZ Brodnica • poz. 87÷92 13 WOG Grudziądz • poz. 93÷95 1RBLog - Skład Toruń • poz. 96÷101 12 WOG Toruń- GZ Inowrocław 
• poz. 102 KWP Radom - magazyn Płock. 

  Adresy ww. jednostek organizacyjnych oraz dane kontaktu zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt 
wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”, oraz dostępne są u organizatora przetargu.

  Osoby zainteresowane oględzinami proszone są o kontakt telefoniczny ze wskazanymi osobami.
  Osoby dokonujące oględzin mienia ujętego w przetargu winny być zaopatrzone w rękawiczki oraz maseczki ochronne.
3.  Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 1÷102 w terminie do dnia 30.11.2020 r.
4.  Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 8, 19, 20, 26, 39, 40, 47, 48, 51, 53, 55, 58, 61, 74 oraz opis wyposażenia sprzętu oferowanego w poz. 62 

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 na wybrane pozycje przetargowe określone w formularzu 

ofertowym. Wadium należy wpłacać przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Toruń, nr konta 10 1130 1075 
0002 6129 7320 0012, 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 terminu przetargu.

7.  Oferent traci złożone wadium i prawa wynikające z wyboru jego oferty, jeżeli:
 •  nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty (tj. środki nie zostaną zaksięgowane w terminie 7 dni na koncie 

bankowym organizatora przetargu),
 •  uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży (tj. nie odbierze zawiadomienia o przyjęciu jego oferty lub nie przekaże organizatorowi przetargu podpisanej umowy 

sprzedaży, jeżeli wymagana jest przez organizatora przetargu).
8.  Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia przetargu. 

Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.
9.  Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163A, w terminie do dnia 22.10.2020 r. do godziny 10.00.
10.  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 kopercie, na której oferent umieszcza:
 •  nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
 •  nazwę i adres organizatora przetargu;

 •  dopisek: „Przetarg nr 9/OB-DG/2020 – nie otwierać przed 23.10.2020 r. do godziny 10.00”.
11.  Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” obowiązującym u organizatora przetargu 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 (upoważnienia - jeżeli są wymagane).
12.  Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można pobierać w siedzibie Oddziału w Bydgoszczy 

od dnia 08.10.2020 r. do dnia 21.10.2020 r., w godz. 8.00-14.00, oraz w dniu 22.10.2020 r., w godz. 8.00-10.00 pok. nr 206 lub ze strony internetowej  
– www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”.

13.  Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia o przetargu i zawieranych umów sprzedaży w trybie przetargu.
14.  Oferenci składając ofertę oświadczają, że zostały im doręczone, zapoznali się i akceptują Ogólne Warunki Sprzedaży.
15.  Na wybrane przez organizatora przetargu pozycje przetargowe, zawarta zostanie pisemna umowa sprzedaży, która wyłącza stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży tyl-

ko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. Pisemna umowa sprzedaży może zawierać dodatkowe uregulowania nie ujęte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
16.  Oferta niezłożona na formularzu ofertowym obowiązującym u organizatora przetargu, niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych 

treścią ogłoszenia i Ogólnych Warunków Sprzedaży, zostanie odrzucona.
17.  W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi 

Oferentami, wyznaczając jednocześnie termin i miejsce licytacji lub występuje pisemnie do Oferentów o złożenie dodatkowej oferty cenowej. Zawiadomienie 
Oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.

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 na każdym 
etapie przetargu.

19.  Do sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

20.  W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, Sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone 
w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub w pisemnej umowie sprzedaży.

21.  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 Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy oraz 
zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

22.  Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych i sklepu internetowego AMW zamieszczone są 
na stronie internetowej www.amw.com.pl 

23.  Szczegółowe informacje: e-mail: m.kiciński@amw.com.pl, tel. 52 525 78 93 lub e-mail: m.jaroszewicz@amw.com.pl, tel. 52 525 78 23 od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00-14.30.

ODDZIAŁ REGIONALNY AMW 
w Bydgoszczy

ul. Gdańska 163a, 85-915 Bydgoszcz
tel. 52 525 78 05, fax: 52 525 78 25

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

Nr  
poz. 

przet.
Nazwa rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych

Ilość  
poz.  

przet.
Nr fabryczny

Rok  
prod.

Cena wywoławcza  
netto (zł)  

za poz. przet.
1 Łódź rozpoznawcza ŁR-M (uszkodzona) 1 762008 1976 100
2 Wiertarka stołowa WS-15 1 x x 1 500
3 Namiot do kuchni polowej NKP-1 1 x x 700

4
Artykuły mundurowe - pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: szelki do oporządzenia  
- 200 szt., torba na wyposażenie - 200 szt.

1 x x 1600

5
Sprzęt służby żywnościowej - pakiet zawierający 3 poz. asort., w tym: menażka 
aluminiowa wz.70 - 100 szt., manierka - 100 szt., pokrowiec na manierkę  
- stary wzór 1l - 100 szt.

1 x x 1 800

6 Spodnie zimowe nieprzemakalne z podpinką – pakiet w ilości 50 szt. 1 x x 2 500
7 Spodnie zimowe nieprzemakalne z podpinką - pakiet w ilości 100 szt. 1 x x 5 000

8
Urządzenia kontrolno-pomiarowe i narzędzia - pakiet zawierający 46 poz. asort. 
(wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: zestawy narzędzi rożnego typu, butla gazu 
neutralnego, przekaźnik DMT, destylator elektryczny itp.

1 x x 4 500

9 Stół probierczy do badań prądnic 1 2004 1986 1 300
10 Zespół prostownikowy BZB 24/10 1 1737 1986 400
11 Zespół spalinowo - elektryczny PAD-30-3/400/BT/R (30 kW, 400 V, 50 Hz), na ramie 1 7897 1983 6 000

12-15 Filtr do czyszczenia wody przenośny FPW-300 4

3908 1984

700
1062 1975
3779 1983
1360 1975

16 Polowa stacja zasilania 82ZPP-76H12 200 KVA (200 kW, 400 V, 50 Hz), na ramie 1 9234/27637 1982 9 000
17 Pług odśnieżny przyczepny PO-11B 1 T31023 1997 600
18 Piła spalinowa łańcuchowa HUSQVARNA 51 1 4401654 1999 200

19
Sprzęt służby infrastruktury - pakiet zawierający 7 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), 
w tym m.in.: mierniki różnego typu, palnik uniwersalny, zestaw pomiarowy itp.

1 x x 200

20
Sprzęt służby infrastruktury - pakiet zawierający 22 poz. asort.  
(wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: prądownice, linka do węży pożarniczych, krzesła 
biurowe, drabina wysuwana dwuprzęsłowa, szafa na odzież itp.

1 x x 1 500

21 Radiotelefon Motorola P-200 – pakiet w ilości 6 szt. 1

126TVE0636  
126TVN1412  
126TVQ0549  
126TVQ0567  
126TVQ1376  
126TVQ1764

 x 3 000

22 Wytwornica acetylenu WA ROS-1 1 3392 1970 200

23-24 Wytwornica acetylenowa TYP 2-1,5/03CP 2
6882 1978

200
4995 1977

25 Wyważarka do kół TROL-2005A 1 52794 1995 1 000

26
Sprzęt służby medycznej - pakiet zawierający 61 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), 
w tym m.in.: stoły operacyjne, walizki reanimacyjne, nosze sanitarne, inhalatory tlenowe 
przenośne, elektrokardiografy itp.

1 x x 6 000

27-29 Kocioł warzelny gazowy okrągły typ KG-150.7 3
72005 1997

50072019 1997
72031 1997

30 Wózek magazynowy 2-kołowy 1250x600 mm 1 x x 250
31 Wózek unoszący widłowy PR-2500 1 x x 800

32-33 Agregat spawalniczy EWD 3/300 na ramie 2 x x 4 000
34-35 Agregat sprężarkowy WAN-CE 2 x x 1 000

36 Wytwornica acetylenowa przenośna WA-2 – pakiet w ilości 2 szt. 1 x x 400
37 Skrzynia biegów 101-001-639 do pojazdu marki STAR 266 1 x x 400
38 Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności FORD TRANSIT VI 1 WFOLXXGBVLPJ46424 1993 4 000

39
Części do pojazdów marki STAR 200, 266 -pakiet zawierający 228 poz. asort.  
(wg. oddzielnego wykazu), w tym m.in.: zwrotnice, pompy wtryskowe, pompy 
wspomagania, mechanizmy napędowe, alternatory, krzyżaki itp.

1 x x 20 000

40
Sprzęt służby OPBMR- pakiet zawierający 86 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu),  
w tym m.in.: filtr przeciw dymny, podkładki, uszczelki, tłoki, złącza itp.

1 x x 3 000

41
Sprzęt służby mps - pakiet zawierający 4 poz. asort., w tym: jarzmo do cystern kolejowych 
JC-125 - 2 szt., jarzmo do cystern kolejowych JC-75 - 8 szt., pompa ręczna paliwowa B-5 
na stojaku PRP-5a - 5 szt., zawór redukcyjny PNJNFH-R1/22 - 7 szt.

1 x x 1 000

42
Wagi - pakiet zawierający 3 poz. asort., w tym: waga dziesiętna 300 kg, waga 
przesuwnikowa WP-500, waga uchylna 500 kg

1
30213  
27014  
10382

1970  
1957  
1056

500

43-45 Polowa suszarnia umundurowania PSU-74 3
9159

1986 3 0009160
9220

46 Agregat grzewczy AGP-20 1 6745 1979 600

47
Sprzęt biurowy - pakiet zawierający 25 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu),  
w tym kserokopiarki różnego typu

1 x x 200

48
Sprzęt sportowy - pakiet zawierający 14 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu),  
w tym m.in.: ciężarki jednoręczne, ławki do ćwiczeń, hantla, skrzynia gimnastyczna itp.

1 x x 1 200

49 Podnośnik widłowy spalinowy RAK-2 1 17559 1976 4 000
50 Żuraw R-101 na samochodzie JELCZ 325 (udźwig 10 t) 1 08773 1985 15 000

51
Sprzęt komputerowy - pakiet zawierający 13 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu),  
w tym m.in.: komputery Pentium (bez dysków twardych), drukarki HP, tablica 
synoptyczna, czytnik kart dostępu itp.

1 x x 1 000

52 Urządzenie konferencyjne L-232/30 1 x x 100

53
Ogumienie - pakiet zawierający 9 poz. asort. (wg. oddzielnego wykazu),  
w tym m.in.: opony, dętki, ochraniacze do opon itp.

1 x x 8 600

54 Klocki hamulcowe WVA 29017 – pakiet w ilości 203 szt. 1 x x 15 000

55
Sprzęt warsztatowy - pakiet zawierający 5 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: 
podstawki klinowe, stół laboratoryjny, zestaw remontowy do naprawy odzieży ochronnej

1 x x 1 500

56 System osuszający DOS-13 1 x x 7 000
57 Ładowarka akumulatorowa MW 1798GS – pakiet w ilości 2 szt. 1 x x 50

58
Części zamienne do wózków widłowych różnego typu - pakiet zawierający 174 poz. asort. 
(wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: dźwignie, bęben hamulca, piasty, cylindry itp.

1 x x 7 000

59 Silniki wysokoprężne ze skrzynią biegów typ S 359 – pakiet w ilości 5 szt. 1
60795, 61483, 62912, 

64827, 14730

1985  
1982  
1990  
1982  
1990

4 500

60 Silniki wysokoprężne ze skrzynią biegów typ S 359 – pakiet w ilości 5 szt. 1
64681, 02865, 64828, 

42718, 63769

1982  
1987  
1990  
1980  
1983

4 500

61
Sprzęt służby łączności - pakiet zawierający 4 poz. asort w tym: bęben do kabli  
UBK-1 - 41 szt., kabel PKD 1X4 - 750 m, kabel PKM 10x2x0,34 mm2 - 2000 m,  
kabel PKM 5x2 – 2700 m

1 x x 3 500

62 Nadwozie warsztat łączności Ł-2 z wyposażeniem 1 x x 7 000
63 Podnośnik widłowy akumulatorowy EY (bez akumulatorów) 1 7782 1977 2 000
64 Podnośnik widłowy spalinowy GPW 2007 1 541591 1986 9 000
65 Wózek transportowy akumulatorowy WNA-1320 (bez akumulatorów) 1 4089 1978 700

66-67 Wózek unoszący widłowy NF-20-RN 2
173027 2000

200
170215 2000

68-70 Wózek unoszący widłowy WPR2-1250 3
272466 1998

200237286 1998
263093 1998

71 Wózek unoszący widłowy WRU-2000 1 3458/1BMT 1999 250
72-73 Wózek magazynowy 1240x630 mm WA-4 2 x x 300

74
Butle do gazów technicznych - pakiet zawierający 7 poz. asort. (wg. oddzielnego wykazu), 
w tym m.in.: butla do freonu, butle co co2 itp.

1 x x 11 000

75
Ogumienie - pakiet zawierający 3 poz. asort. w tym: opona 800x225 model-12A – 46 szt., 
opona bezdętkowa 22x6,75-10 – 8 szt., dętka 800x225 model-12A – 46 szt. 

1 x x 2 000

76-78 Zestaw ślusarsko-kowalski nr XI-14 (niekompletny) 3 x x 750
79-80 Zestaw stolarsko-ciesielski nr XI-12 (niekompletny) 2 x x 500
81-83 Zestaw hydraulika nr XI-15 (niekompletny) 3 x x 400

84-85 Młot DM-240 z urządzeniem S-712A (niekompletne) 2
IN10653 x

2 000
IN08890 x

86 Filtr do czyszczenia wody przenośny FPW-30 1 2054 x 500

87-89 Kocioł warzelny parowy 300 l 3
72600 1999

1 00072601 1999
72602 1999

90 Pas do mocowania ładunku 3,7 m 9000 DAN – pakiet w ilości 150 szt. (bez atestu) 1 x x 4 000
91 Wiązania odciągi pasowe 80 KN – pakiet w ilości 70 szt. (bez atestu) 1 x x 2 000
92 Wiązania odciągi pasowe 40 KN – pakiet w ilości 50 szt. (bez atestu) 1 x x 1 500
93 Kabel PKL-1x2 - 7500 mb 1 x x 1 500
94 Skrzynia metalowa na akta 510x350x200 mm – pakiet w ilości 4 szt. 1 x x 800
95 Szafa na akta metalowa dwudrzwiowa 1800x 1000x470 mm – pakiet w ilości 27 szt. 1 x x 2 100

96-98 Zestaw stolarsko-ciesielski nr XI-12 (niekompletny) 3 x x 500
99-101 Zestaw hydraulika nr XI-15 (niekompletny) 3 x x 300

102 Studnia rurowa SR - 7- pakiet w ilości 7 szt. 1 x x 4 000


