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PRZETARG PISEMNY PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ WYMIENIONEGO SPRZĘTU (ARTYKUŁÓW)
Nr  

poz.  
przet.

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

przet.

Nr  
fabryczny

Rok  
prod.

Cena wywoławcza  
netto (zł)  

za poz. przet. 
1 Ciągnik kołowy URSUS C-360 1 593917 1987 12 000
2 Samochód ogólnego przeznaczenia średniej ładowności STAR-200 1 A2000255006 1986 4 000
3 Ściągacz opon samochodów ciężarowych SEH-8 1 F: 105 1987 700
4 Szlifierka stołowa 750C 1 b/d b/d 300
5 Szlifierka stołowa 750C 1 b/d b/d 300
6 Spawarka transformatorowa ET-2B-125 1 b/d b/d 500

7
Sprzęt medyczny – pakiet zawierający 61 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym, m.in.: aparat krzyżowy DUFOUERA typ DV-2, glukometr ACCUTREND, imadło do igieł MATHIEU dł. 140 mm, laryngoskop dziecięcy M-51 4-łyżkowy, 
kinestezjometr elektrometr K-3, lampa bakteriobójcza sufitowa VS-320 itp.

1 000

8 Urządzenie sanitarne US-71 w ilości 29 kpl. 4 000

9
Sprzęt służby infrastruktury – pakiet zawierający 48 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: bezpieczniki, wyłączniki nadtynkowe, przekaźnik termiczny, szczeliwa grafitowe oraz bawełniane grafitowane 8x8, świetlówki, listwy 
przypodłogowe itp.

2 200

10
Sprzęt służby czołgowo-samochodowej – pakiet zawierający 45 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: przewody gumowe podgrzewacza, przewody od zbiornika, przewody wydechowe, uszczelki, rezystor, siatka filtra, przyciski 
rozrusznika itp.

200

11
Sprzęt elektroniczny – pakiet zawierający 24 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym, m.in.: kserokopiarka KONICA MINOLTA EP1052/EP1054, projektor PANASONIC PTLC55E, odbiorniki TV THOMSON 25, odbiorniki radiowe ELTRA WANDA 2, 
konsola tv Sony Playstation 2 PS 2 itp.

400

12 Kable – pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: kabel telefoniczny PKL 1x2 – 10 000,00 mb, kabel TŻ4-850-381-9 – 1 szt. 5 100
13 Sprzęt służby łączności – pakiet zawierający 7 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: miernik cyfrowy METEX M-3562, multimetr analogowy UM-112, multimetr cyfrowy V 562, oscyloskop ST 315 A itp. 200
14 Jacht żaglowy RYKOSZET (kadłub oraz wnętrze wymaga renowacji, wyposażony w złamany maszt, stery, żagle) 1 F: PZ 42 2007 1 500
15 Sprzęt służby żywnościowej – pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: palnik naczyniowy XPZ-12/340 – 6 szt., rozdzielacz wody – 6 szt. 700
16 Laweta do przewozu pojazdów A2002B 1 P0292015 1996 5 000
17 Samochód ogólnego przeznaczenia średniej ładowności STAR-200 1 55446 1986 4 000
18 Samochód ogólnego przeznaczenia średniej ładowności STAR-200 1 39080 1984 4 000
19 Nosze sanitarne aluminiowe typ B w ilości 100 szt. 1 200
20 Części samochodowe do pojazdów marki AUTOSAN - pakiet zawierający 17 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: łożyska, tulejki resoru, zawory wydechowe itp. 2 800
21 Części samochodowe do pojazdów marki JELCZ - pakiet zawierający 26 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in. łożyska, pierścienie uszczelniające, rezystory, tłumiki itp. 3 200
22 Części samochodowe do pojazdów marki STAR - pakiet zawierający 17 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: amortyzatory, paski klinowe, podkładki, tłumiki wydechowe itp. 4 800
23 Części samochodowe do pojazdów marki ŻUK - pakiet zawierający 6 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: podkładki, pokrowce chłodnicy, tulejki przyczepy itp. 400
24 Części samochodowe do pojazdów (POLONEZ, FIAT, LUBLIN, GAZ, UAZ, URSUS) - pakiet zawierający 46 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in. łożyska, paski klinowe, pompy oleju itp. 4 000
25 Zestaw ekologiczny – pakiet zawierający 8 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: przenośny zestaw do usuwania rozlanego oleju, zestaw ekologiczny ADR F7, zestaw mobilny SINTAC F1 itp. 150
26 Sprzęt MPS – pakiet zawierający 12 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: beczki stalowe o różnych pojemnościach nietypowe BSN, kanister stalowy „w” KS-20 20 l, pojemniki metalowe, pompa ręczna paliwowa B-5 na stojaku itp. 500
27 Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności LUBLIN II 3322 2,4 1 SUL33212W0035675 1998 1 600
28 Diagnoskop samochodowy GS 3105b na wózku 1 F: 922379 1992 150
29 Sprzęt służby czołgowo-samochodowej – pakiet zawierający 54 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: sworznie, skrzynie rozdzielcze, skrzynie biegów, pompy wody, szyby przednie, skrajne, środkowe, tłoki, uszczelki, tuleje resorów itp. 1 200

30
Sprzęt służby czołgowo-samochodowej – pakiet zawierający 54 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: błotniki, amortyzatory, paski klinowe, pierścienie, pokrowce na chłodnicę do STAR 660 i NYSA, osłony drzwi do STAR 660,  
filtr oleju itp.

2 700

31 Części samochodowe do pojazdów typu KAMAZ - pakiet zawierający 11 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in. uszczelki kolanka, zawory zabezpieczające itp. 1 000
32 Części samochodowe do pojazdów marki NYSA - pakiet zawierający 9 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in. tuleje gwintowane, wkręty, zamki itp. 400
33 Części samochodowe do pojazdów marki STAR - pakiet zawierający 36 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: tuleje resoru, uszczelki, zestawy panewek itp. 3 500
34 Części samochodowe do pojazdów marki AUTOSAN - pakiet zawierający 5 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: zawory tłoczące, zbiorniki paliwa 150 L itp. 1 300
35 Drewno opałowe mieszane – pakiet zawierający 334,16 m3 15 000
36 Drewno opałowe mieszane – pakiet zawierający 78,22 m3 3 000
37 Zestaw stolarsko-ciesielski nr XI-12 – pakiet zawierający 10 kpl. 2 500
38 Zestaw ślusarsko-kowalski nr XI-14 – pakiet zawierający 5 kpl. 4 000
39 Zespół spalinowo - elektryczny PAD-8-3/400/R (8 kW, 3x400 V, 50 HZ) 1 F: 34602 b/d 1 800
40 Kosa spalinowa 345RX 1 F: 70700075 b/d 200
41 Nagrzewnica Sirocco Typ OFTE 1 F: 1922 b/d 300
42 Przyrząd do pomiaru parametrów świateł UPS-20B 1 F: 2102 b/d 500
43 Sprężarka GS-17.00 1 F: 174404 b/d 300
44 Kocioł parowy VITOMAX 200HS 1 b/d b/d 35 000
45 Zbiornik kondensatu poj. 750L A1 Instal 1 b/d b/d 1 000
46 Filtry do wody - pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: filtr do wody FPW-30 - 1 szt., filtr indywidualny do wody FIW - 250 szt. 200
47 Pompy - pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: POMPA GRUNDFOS CR3-17 A-FGJ-A-E-HUBE - 2 szt., POMPA GRUNDFOS CH2-30 A-A-HUBE - 1 szt. 300

48
Sprzęt służby infrastruktury – pakiet zawierający 46 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: zasuwa żeliwna kołnierzowa DN80 270x450 mm, lepik asfaltowy na gorąco, zasuwa kołnierzowa DN80 PN10 FIG.002,  
spawarka transformatorowa ETD-250 itp.

1 000

49 Agregat sprężarkowy WAN-K 1 F: 838 1985 2 000
50 Sprężarka powietrza WAN-AW 1 F: 156 1987 1 000
51 Samochód ogólnego przeznaczenia malej ładowności LUBLIN II 3322 2,4 1 SUL332212W0035853 1998 2 500
52 Części samochodowe do pojazdów marki AUTOSAN - pakiet zawierający 26 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: pasy klinowe, pióra główne, zawory ssące, zbiornik paliwa 150L itp. 2 200
53 Części samochodowe do pojazdów marki STAR - pakiet zawierający 82 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: cewki zapłonowe, przełączniki, szczotki, zderzaki itp. 7 500
54 Części samochodowe do pojazdów (OPEL VECTRA, POLONEZ, JELCZ, UAZ, NYSA, HONKER, TATRA, KAMAZ) - pakiet zawierający 65 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: filtry paliwa, filtry oleju, opony, świece zapłonowe itp. 8 000
55 KOR-2 STAR skrzynia nr-1 w ilości 2 szt. 500
56 Szlifierka stołowa dwutarczowa 200-250 1 F: 2507 b/d 400
57 Skrzynia ładunkowa płaska 673.00.206 w ilości 3 szt. 2 500

58
Sprzęt służby MPS – pakiet zawierający 8 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: beczki stalowe „W” ocynkowane 200 l, kanistry stalowe KS-20, 20 l – 30 szt., kanistry stalowe KS-5, 5 l – 20 szt., lejki do kanistra LK, wąż nalewczy 
kompletny II itp.

400

59
Sprzęt medyczny – pakiet zawierający 22 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in: aparat kinestezjometr KIM/ATB 1.0, zestawy B-2 szyny, aparat do sztucznego oddychania z pompą typ AB-9, stół operacyjny składany – komplet,  
przyrząd ssący elektryczny CM-4 – komplet itp.

500

60 Kozioł gimnastyczny 500
61 Koń gimnastyczny 600
62 Rower treningowy MODERN 300
63 Rower treningowy MODERN 300
64 Artykuły mundurowe – pakiet zawierający 2 poz. asort. (różne rozmiary), w tym: koszula oficera kolor stalowy – 50 szt., koszula kolor khaki – 50 szt. 250
65 Dresy (małe rozmiary) w ilości 110 kpl. 1 450
66 Artykuły mundurowe – pakiet zawierający 2 poz. asort. (różne rozmiary), w tym: kurtka polowa wz. 93 – 100 szt., kat. 2, podpinka pod kurtkę polową wz. 93 –100 szt., kat. 2 3 500
67 Artykuły mundurowe – pakiet zawierający 2 poz. asort. (różne rozmiary), w tym: kurtka polowa wz. 93 – 100 szt., kat. 2, podpinka pod kurtkę polową wz. 93 –100 szt., kat. 2 3 500
68 Artykuły mundurowe – pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: szelki do oporządzenia – 100 szt., kat. 2, torby na wyposażenie – 100 szt., kat. 2 350, 
69 Szelki do oporządzenia w ilości 100 szt. 100
70 Szelki do oporządzenia w ilości 300 szt. 300
71 Bluza olimpijka oficera wojsk lądowych - pakiet zawierający 78 szt. 650
72 Artykuły mundurowe – pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: hełm stalowy bojowy wz. 67/75 szaro-niebieski MO -100 szt., okulary ochronne gumowe – 100 szt. 2 700
73 Hełm stalowy bojowy wz. 67/75 szaro-niebieski MO w ilości 50 szt. 1 200
74 Hełm stalowy bojowy wz. 67/75 szaro-niebieski MO w ilości 50 szt. 1 200
75 Hełm stalowy bojowy wz. 67/75 szaro-niebieski MO w ilości 50 szt. 1 200
76 Ubranie treningowe (dresowe) w ilości 100 kpl. 1 200
77 Hełm stalowy bojowy wz. 67/75 szaro-niebieski MO – pakiet zawierający 100 szt. 1 750
78 Hełm stalowy bojowy wz. 67/75 szaro-niebieski MO – pakiet zawierający 100 szt. 1 750
79 Artykuły mundurowe – pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: okulary ochronne – 100 szt., kamizelka ratunkowa kapokowa – 10 szt. 700
80 Artykuły mundurowe – pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: okulary ochronne – 100 szt., kamizelka ratunkowa kapokowa – 10 szt. 700
81 Dres (małe rozmiary) w ilości 50 kpl. 750
82 Dres (małe rozmiary) w ilości 50 kpl. 750
83 Dres (małe rozmiary) w ilości 50 kpl. 750
84 Dres (małe rozmiary) w ilości 50 kpl. 750
85 Torba na wyposażenie w ilości 50 szt. 300
86 Torba na wyposażenie w ilości 50 szt. 300
87 Torba na wyposażenie w ilości 50 szt. 300
88 Torba na wyposażenie w ilości 50 szt. 300
89 Pakiet krawiecki zawierający 11 poz. asort. w tym: nici koloru khaki po 25 m – 2 993 szt., igły różne – 5 339 szt. 400
90 Komin stalowy po rozbiórce, w dwóch członach o dł. ok. 8 mb każdy (wykonany z blachy stalowej wysokowęglowej pełnopłaszczowej o grubości 10 mm, średnicy 600 mm) 800
91 Obrabiarka do drewna 1 540/00004 b/d 500
92 Samochód osobowy VAN Volkswagen Caddy 1.2 TSI 1 F: WVZZZ2KZCX095540 2012 20 000
93 Wiata stalowa (wymiary: długość 15 000 mm, szerokość 4 000 mm, wysokość 2 500 – 3 500 mm) 2 000

1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.06.2020 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 01-03.06.2020 r. w godz. 9.00–13.00 oraz w dniu 
przetargu, w godz. 8.00–9.00 w następujących miejscach:

 •  poz. 1÷13 33 BLTr Powidz, ul. Witkowska 8; poz. 1÷3 p. M. Koralewski tel. 261 544 340; poz. 4÷6 p. M. Franczuk,  
tel. 261 544 303; poz. 7, 8 p. P. Matynia tel. 698 488 885; poz. 9 p. Stemplewski tel. 261 544 260; poz. 10, 12, 13  
p. Smoliński tel. 261 544 453; poz. 11 p. Brodnicki tel. 261 544 505;

 •  poz. 14 Ośrodek Szkoleniowy Sił Powietrznych Poznań-Kiekrz, ul. Rekreacyjna 1, p. Ogonowski tel. 261 576 800;
 •  poz. 15 JW 3293 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 71, p. Nóżka tel. 261 581 491;
 •  poz.16÷27 31 BLT Poznań, ul. Silniki 1, poz. 16÷18 p. Mulak tel. 518 861 554; poz. 19 p. Tomaszewska  

tel. 261 548 598; poz. 20÷24 p. Kruszona tel. 261 548 375; poz. 25 p. Trzmielewski tel. 261 524 326; poz. 26 p. Michalik, 
tel. 693 134 459; poz. 27 p. Sowiński tel. 507 488 284;

 •  poz. 28÷30 JW 1156 Leszno, ul. Racławicka 1, p. Teper tel. 261 677 343;
 •  poz. 31÷34 JW 1156 Śrem, ul. Wojska Polskiego 3/2, p. Przybylski, tel. 660 426 524;
 •  poz. 35÷48 JW 1151 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 78, poz. 35, 36 p. Górecki tel. 261 611 241; poz. 37, 38 p. Florczak 

tel. 508 301 068; poz. 39÷43 p. Woźniak tel. 261 611 330; poz. 44÷48 p. Górecki tel. 261 611 241;
 •  poz. 49÷63 14 WOG Poznań, ul. Dojazd 30, poz. 49÷57 p. Grzeszczak tel.261 575 130; poz. 58 p. Andrzejewski,  

tel. 261 575 199; poz. 59 p. Nawrocka tel.261 577 133; poz. 60÷63 p. Roszak, tel. 261 574 103;
 •  poz. 64÷93 OR AMW Poznań, ul. Dojazd 30, p. Duchnicki, tel. 61 660 67 80.
  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 10.07.2020 r.
4.  Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 7, 9÷11, 13, 20÷26, 29÷34, 48, 52÷54, 58, 59 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. 

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.  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.).

10.  Ofertę należy złożyć w kancelarii Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu, ul. Dojazd 30, pok. nr 33 w terminie do dnia 
04.06.2020 r. do godz. 10.00.

11.  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/OPDG/2020 – nie otwierać przed 04.06.2020r. do godziny 12.30”.
12.  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).
13.  Formularz ofertowy oraz wzór umowy sprzedaży można pobierać w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu 

od dnia 18.05.2020 r. do dnia 03.06.2020r., w godz. 8.00-15.00 oraz w dniu przetargu w godz. 8.00-10.00 lub ze 
strony internetowej: www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – 
Sprzedaż przetargowa”.

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

15.  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. 
16.  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. 

17.  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.

18.  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. 

19.  Do zakupionego sprzętu (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.). 

20.  W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, sprzedawca 
nalicza stosowne kary umowne, określone w 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 OR AMW w Poznaniu oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania 
danych osobowych.

22.  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


