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PRZETARG PISEMNY PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ WYMIENIONEGO SPRZĘTU (ARTYKUŁÓW/ODPADÓW)

Nr  
poz.  

przet.
Nazwa rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych

Ilość  
poz.  

przet.
Nr fabryczny Rok  

prod.

Cena wywoławcza  
netto (zł)  

za poz. przet. 

1 Sprzęt sportowy i paintballowy – pakiet zawierający 35 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: kozioł gimnastyczny; skrzynie gimnastyczne; łyżwy hokejowe; zasilacze sieciowe; 
markery paintballowe; butle aluminiowe; ochraniacze różne; ciężarki jednoręczne; talerze rehabilitacyjne różne; raki turystyczne itp. 6 600

2 Techniczne środki materiałowe do samochodów NYSA, POLONEZ, ciągnika URSUS i sprzętu warsztatowego – pakiet zawierający 24 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.:  
cewki zaworu; macki zewnętrzne; lampa błyskowa LBS 12V; oliwiarki płaskie; sworznie tłokowe; uszczelki różne; zestaw mocujący Z-20 itp. 200

3 Urządzenie adaptacyjne do przewozu rannych US-76 – pakiet zawierający 9 kpl. 500

4 Techniczne środki materiałowe do samochodu STAR 29 i TARPANA – pakiet zawierający 45 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: bębny hamulców; głowica; pompy oleju; 
półosie; skrzynia biegów; opończa do samochodu TARPAN itp. 700

5 Samochód osobowy LANCIA KAPPA (pojemność 2,0 LS) 1 ZLA83800002080264 1998 1 500
6 Kurtka polowa wzór 93 z podpinką – pakiet zawierający 500 kpl. 10 500
7 Kurtka polowa wzór 93 z podpinką – pakiet zawierający 500 kpl. 10 500
8 Kurtka polowa wzór 93 z podpinką – pakiet zawierający 500 kpl. 10 500
9 Kurtka polowa wzór 93 z podpinką – pakiet zawierający 500 kpl. 10 500

10 Kurtka polowa wzór 93 z podpinką – pakiet zawierający 500 kpl. 10 500
11 Kurtka polowa wzór 93 z podpinką – pakiet zawierający 500 kpl. 10 500
12 Kurtka polowa wzór 93 z podpinką – pakiet zawierający 500 kpl. 10 500
13 Kurtka polowa wzór 93 z podpinką – pakiet zawierający 500 kpl. 10 500
14 Kurtka polowa wzór 93 z podpinką – pakiet zawierający 500 kpl. 10 500
15 Kurtka polowa wzór 93 z podpinką – pakiet zawierający 500 kpl. 10 500
16 Części zamienne do samochodu KRAZ i TATRA – pakiet zawierający 42 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: nakrętki; śruby; tuleje; dźwignie; chłodnice oleju; półoś; resor itp. 3 800
17 Bigówko-perforówka BP-500 1 166 1998 2 000
18 Maszyna introligatorska –oklejarka EURO-THEMA 425 1 4205.09.97.720ALS 1997 3 000
19 Naświetlarka DOLEV 4 PRESS F.SCITEX 1 98330603/1 1998 4 500
20 Naświetlarka laserowa MAPSETTER 6000 1 6000 9340-111 1993 4 500
21 Wywoływarka KODAK MULTILINE 125 G 1 9216-0006 1998 1 500
22 Zbieraczka broszur DC-10 BMINI F.DUPLO 1 98901217 1998 2 500
23 Prasa przedrukowa DUFFA VIII (do demontażu) 1 10354 1980 5 500
24 Drewno opałowe mieszane - pakiet zawierający 43,30 m3 1 300
25 Drewno opałowe mieszane - pakiet zawierający 229,86 m3 8 100
26 Drewno opałowe mieszane - pakiet zawierający 50,00 m3 1 500
27 Drewno opałowe mieszane - pakiet zawierający 325,20 m3 9 800

28 Artykuły mundurowe – pakiet zawierający 5 poz. asort., w tym: rękawiczki żołnierskie koloru czarnego – 1 278 kpl.; rękawiczki żołnierskie koloru czarnego – 1 022 kpl.; spodnie letnie oficera 
Wojsk Lądowych wz. 92 – 28 szt.; pochewki z oznakami stanowisk służbowych pracownika ochrony – 1 623 kpl.; otok koloru czarnego – 185 szt. 2 000

29 Bluzy olimpijki – pakiet zawierający 2 poz. asort. w tym: bluza olimpijka oficera MW – 1 000 szt.; bluza olimpijka oficera Wojsk Lądowych – 1 700 szt. 8 000

30 Techniczne środki materiałowe do samochodu STAR 660 – pakiet zawierający 16 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: głowice; amortyzatory; dźwignie zaworowe;  
pompy paliwa; cięgła ręczne sterowania gazem; dysze różne itp. 250 

31 Sprzęt biurowy i łączności – pakiet zawierający 298 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: aparaty telefoniczne, drukarki, komputery, modemy, routery, skanery, zasilacze itp. 3 500
32 Techniczne środki materiałowe do samochodów OPEL, FIAT, SKODA, KIA – pakiet zawierający 29 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: filtry; tarcze; tuleje itp. 300
33 RENAULT JL TRAFIC 1 VF1JLDHA68V312967 2007 7 804,88
Nr 

poz. 
przet.

Nazwa odpadu Ilość kg/
pakiet

Cena jednostkowa 
wywoławcza netto 
(zł/kg)/(zł/pakiet)

34 Zużyte opony (nienadające się do bieżnikowania lub dalszego użytkowania) (kod odpadu 16 01 03) 7 748,00 0,03

35

Odpadowe opakowania z metali (kod odpadu 15 01 04) 14 270,42 0,40
Odpadowe opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych (kod odpadu 15 01 10*) 2 025,00 0,10
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (kod odpadu 16 02 13*) 757,00 0,20
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (kod odpadu 16 02 14) 160,00 0,25
Zużyte baterie i akumulatory ołowiowe (kod odpadu 16 06 01*) 35,90 2,20
Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) 1 653,00 0,55
Zużyte kable inne niż wymienione w 17 04 10 (kod odpadu 17 04 11) 10,00 0,50

36

Odpadowe opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych (kod odpadu 15 01 10*) 550,00 0,10
Złom metali żelaznych (kod odpadu 16 01 17) 14 876,00 0,60
Złom metali nieżelaznych (złom aluminium) (kod odpadu 16 01 18) 150,00 3,50
Inne niewymienione odpady (zużyte chłodnice samochodowe stalowo- aluminiowe) (kod odpadu 16 01 99) 158,00 2,50
Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) 9 000,00 0,55
Złom mieszanin metali (kod odpadu 17 04 07) 353,50 0,60
Odpadowy papier i tektura (wybrakowane mapy) (kod odpadu 19 12 01) 1 500,00 0,01

37
Zużyte baterie i akumulatory ołowiowe (kod odpadu 16 06 01*) 10 831,00 2,30
Zużyte baterie i akumulatory niklowo-kadmowe (kod odpadu 16 06 02*) 15,00 1,00

38

Złom metali żelaznych (kod odpadu 16 01 17) 5 386,20 0,60
Złom metali nieżelaznych ( (kod odpadu 16 01 18) 30,00 3,00
Zużyte baterie i akumulatory ołowiowe (kod odpadu 16 06 01*) 863,00 2,20
Zużyte inne baterie i akumulatory (kod odpadu 16 06 05) 230,00 0,70
Złom miedzi, brązu, mosiądzu (kod odpadu 17 04 01) 25,00 11,00
Złom aluminiowy (kod odpadu 17 04 02) 25,50 3,50
Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) 2 792,20 0,55
Złom mieszanin metali (kod odpadu 17 04 07) 187,00 1,00
Zużyte kable inne niż wymienione w 17 04 10 (kod odpadu 17 04 11) 106,00 0,80

39
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (kod odpadu 16 02 13*) 6,30 0,20
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (kod odpadu 16 02 14) 9 419,33 0,25
Elementy usunięte z zużytych urządzeń (kod odpadu 16 02 16) 211,00 0,35

40 Odpadowe opakowania z drewna (kod odpadu 15 01 03) 15 209,00 0,01
41 Odpadowe drewno – pakiet o masie 4 241,00 kg (kod odpadu 17 02 01) 1 0,50

1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego 
w Olsztynie, ul. Kasprowicza 1. 

2.  Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach: 08.10.2020 r. i 12.10.2020 r. w godz. 9:00 – 13:00 
w następujących miejscach:

  • poz. 1 22 WOG Olsztyn • poz. 2 24 WOG GZ Orzysz • poz. 3 1 BLog JW 4222 Giżycko • poz. 4 24 WOG GZ Suwałki • poz. 5÷15 2 RBLog 
Skład Elbląg • poz. 16 2 RBLog Skład Olsztyn • poz. 17÷23 2 RBLog 22 WOKart Komorowo • poz. 24 22 WOG SOI Lipowiec • poz. 25  
22 WOG SOI Lidzbark Warmiński • poz. 26 26 WOG GZ Ciechanów • poz. 27 22 WOG Olsztyn • poz. 28-32 Magazyn AMW Olsztyn  
• poz. 33 Biuro AMW Olsztyn • poz. 34 21 WOG GZ Braniewo, 2 RBLog Skład Olsztyn, 21 WOG Elbląg, JW 4222 Giżycko • poz. 35  
2 RBLog Skład Komorowo, 26 WOG GZ Ciechanów, 2 RBLog Skład Osowiec • poz. 36 21 WOG GZ Braniewo, 21 WOG Elbląg, 2 RBLog Skład 
Elbląg, 21 WOG SOI Elbląg • poz. 37 21 WOG GZ Braniewo, 21 WOG Elbląg • poz. 38 22 WOG SOI Lipowiec, WOSZK Mrągowo, 2 RBLog 
Skład Olsztyn, GZ Lidzbark Warmiński, JW 4222 Giżycko, 22 WOG Olsztyn • poz. 39 22 WOG SOI Lipowiec, WOSZK Mrągowo, GZ Lidzbark 
Warmiński, 22 WOG Olsztyn, 21 WOG GZ Braniewo, 21 WOG Elbląg, 2 RBLog Skład Elbląg, 21 WOG SOI Elbląg • poz. 40 2 RBLog Skład 
Olsztyn, 22 WOG Olsztyn • poz. 41 24 WOG GZ Orzysz.

  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 dokonujące oględzin mienia ujętego w przetargu winny być zaopatrzone w rękawiczki oraz maseczki ochronne.

3.  Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 1÷41 w terminie do dnia 14.12.2020 r.
4.  Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie odpady wyszczególnione w danej pozycji przetargowej.

5.  Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 1, 2, 4, 16, 30÷32 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 na wybrane pozycje przetargowe 
określone w formularzu ofertowym. 

  Wadium należy wpłacać tylko przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Olsztyn  
Nr konta: 15 1130 1189 0025 0130 8320 0016, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu, nazwę oferenta 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.  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).

9.  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.

10.  Do przetargu na poz. 34÷41 mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy dołączą do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie 
dokumentów potwierdzających uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami, a także oświadczenie w zakresie transportu odpadów 
a w przypadku poz. 35, 39 dodatkowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o wpisie do rejestru BDO, w zakresie 
gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

  Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych do udziału w przetargu oraz warunki sprzedaży odpadów, określone zostały w Ogólnych 
Warunkach Sprzedaży.

11.  Na pozycję 40 i 41 oferty mogą składać również osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, na zasadach 
określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

12.  Z nabywcą mienia z poz. 23 zostanie zawarta umowa, zobowiązująca nabywcę do dokonania na własny koszt jego demontażu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP oraz wywozu mienia i uporządkowania pomieszczenia. 

13.  Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału w Olsztynie, ul. Kasprowicza 1, pok. nr 113 w terminie do dnia 13.10.2020 r.  
do godziny 14:00.

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 kopercie, na której 
oferent umieszcza:

 •  nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
 •  nazwę i adres organizatora przetargu;
 •  dopisek: „Przetarg nr 7/OO-DG/2020 – nie otwierać przed 14.10.2020 r. do godziny 11:00”.

15.  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).

16.  Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można pobierać w siedzibie Oddziału 
w Olsztynie od dnia 30.09.2020 r. do dnia 12.10.2020 r., w godz. 8:00 – 15:00 oraz w dniu 13.10.2020 r. w godz. 8:00 – 14:00,  
pok. nr 128 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie 
– Sprzedaż przetargowa”.

17.  Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia o przetargu i zawieranych umów sprzedaży w trybie przetargu.

18.  Oferenci składając ofertę oświadczają, że zostały im doręczone, zapoznali się i akceptują Ogólne Warunki Sprzedaży.

19.  Na wybrane przez organizatora przetargu pozycje przetargowe, zawarta zostanie pisemna umowa sprzedaży, która wyłącza stosowanie 
Ogólnych Warunków Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. Pisemna umowa sprzedaży może zawierać 
dodatkowe uregulowania nie ujęte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

20.  Oferta niezłożona na formularzu ofertowym obowiązującym u organizatora przetargu, niekompletna bądź niezawierająca wszystkich 
informacji wymaganych treścią ogłoszenia i Ogólnych Warunków Sprzedaży, zostanie odrzucona.

21.  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.

22.  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.

23.  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.

24.  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.

25.  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 Olsztynie oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

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

27.  Szczegółowe informacje: e-mail: i.basak@amw.com.pl, fax. 89 536 31 80 oraz tel. 89 536 34 72, 89 536 31 73, 89 536 31 75,  
89 536 31 76 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

Oddział Regionalny AMW w Olsztynie
ul. Kasprowicza 1, 10–219 Olsztyn
tel. 261 322 100, fax 261 322 180

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


