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PRZETARG PUBLICZNY PISEMNY NR 5/OX-DG/2020 NA SPRZEDAŻ RZECZY RUCHOMYCH NIEKONCESJONOWANYCH
Nr poz. 
przet. Nazwa rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych Ilość poz.  

przet. Nr fabryczny Rok  
prod.

Cena wywoławcza  
netto (zł) za poz. przet. 

1-2 Sprzęt medyczny - rama uniwersalna do łóżka typ prof. Szulca - pakiet w ilości 5 szt. 2 bd bd 300,00
3-4 Aparat do narkozy typ polowy Sutieska-03 2 738 1983 700,00

5 Kartony specjalne do zestawów medycznych, w tym: do zestawu B-1 - 108 szt., do zestawu B-3 - 284 szt. i do zestawu G-5a - 46 szt. 1 000,00
6 Beczka stalowa do przechowywania proszku EH 50 l - pakiet zawierający 2 poz. asort. w ilości 29 szt. 180,00
7 Kuchnia polowa KP-200 (z wyposażeniem wg opisu) 1 1621 1975 4 000,00
8 Kuchnia polowa KP-340 (bez wyposażenia) 1 3876 1978 4 500,00
9 Kuchnia polowa KP-340 (z wyposażeniem wg opisu) 1 2717 1972 4 800,00

10 Przystawka do krojenia wędlin-chleba MKW-250 - pakiet w ilości 27 szt. 850,00
11 Sukno płaszczowe oficerskie kolor khaki - pakiet w ilości 12,80 m 50,00
12 Tkanina ścierkowa - pakiet w ilości 97,78 m 300,00
13 Kożuch długi - pakiet w ilości 50 szt. 4 000,00

14-15 Torba na wyposażenie - pakiet w ilości 250 szt. 2 bd bd 500,00
16-17 Kurtka polowa wz. 93 bez podpinki - pakiet w ilości 200 szt. 2 bd bd 4 600,00

18 Kurtka polowa wz. 93 bez podpinki - pakiet w ilości 300 szt. 1 bd bd 5 400,00
19 Artykuły mundurowe - pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: kurtka polowa wz. 93 bez podpinki - 200 szt. i kurtka robocza bez podpinki - 100 szt. 5 000,00

20-22 Kurtka polowa wz. 93 z podpinką - pakiet w ilości 250 kpl. 3 bd bd 6 250,00
23-25 Kurtka polowa wz. 93 z podpinką - pakiet w ilości 600 kpl. 3 bd bd 12 000,00
26-27 Dres - pakiet w ilości 200 kpl. 2 bd bd 2 000,00
28-31 Dres - pakiet w ilości 300 kpl. 4 bd bd 2 400,00

32 Mundur polowy letni Pantera - pakiet w ilości 50 kpl. 3 500,00
33-34 Artykuły mundurowe - pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: kalesony długie kolor khaki - 100 szt. i koszulka z długim rękawem koloru khaki - 100 szt. 2 bd bd 1 800,00

35 Spodnie polowe wz. 93 - pakiet w ilości 40 szt. 1 400,00
36-37 Torba polowa brezentowa - pakiet w ilości 50 szt. 2 bd bd 750,00

38 Sprzęt łączności - pakiet zawierający 30 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: kable telefoniczne (19 104,00 m), bębny do kabli, wózki kablowe, zwijaki, zestawy narzędzi itp. 4 000,00
39 Kabel TKD 44x2x0,9 w ilości 147,00 m 1 bd bd 3 000,00
40 Radiotelefony MOTOROLA - pakiet zawierający 7 poz. asort., w tym: M-16 bazowy - 1 szt. i P-200 - 6 szt. 300,00
41 Telefony komórkowe w ilości 16 szt. - pakiet zawierający 9 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: MOTOROLA, NOKIA, SAMSUNG i ERICSSON 160,00
42 Skrzynia drewniana do DM-11 /RGD-2/ - pakiet w ilości 246 szt. 2 300,00
43 Zestaw ST-1 stomatologiczny (z wyposażeniem wg opisu) 1 bd bd 500,00

44 Sprzęt i techniczne środki materiałowe RTV - pakiet zawierający 150 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: odbiornik TV SONY KVM1441K, odtwarzacz CD TECHNICS SLPG490, zestawy do odbioru TV SAT, zestawy głośnikowe TONSIL, bezpieczniki, diody, tranzystory,  
układy scalone itp. 5 100,00

45 Sprzęt biurowy i informatyczny - pakiet zawierający 115 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: drukarki, komputery (bez dysków twardych), monitory, urządzenia wielofunkcyjne, telefaksy, zasilacze itp. 500,00
46 Pokrowiec na podpinkę do namiotu NS - pakiet w ilości 13 szt. 1 bd bd 80,00

47-48 Pokrowiec na podpinkę do namiotu NS-64 - pakiet w ilości 50 szt. 2 bd bd 200,00
49-54 Zbiornik na wodę 300 litrów FB-23-00 do filtra wody FPW 300 6 bd bd 100,00

55 Lampy rtęciowe i sodowe wysokoprężne - pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: rtęciowa LRF-400 W - 106 szt. i sodowa WLS 110W ED - 40 szt. 1 800,00
56 Półautomat spawalniczy PROFIMIG 160 1 bd bd 300,00
57 Spawarka transformatorowa NORDIKA 2162 1 bd bd 300,00

58-59 Spawarka transformatorowa CEN 150 2 bd bd 150,00
60 Migomat MIG-163 1 bd 2002 120,00

61-62 Stół operacyjny SPD 68 2 bd bd 200,00
63-64 Przystawka ortopedyczna do stołu operacyjnego 2 bd bd 200,00
65-66 Sprzęt medyczny - pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: nosze sanitarne aluminiowe typ B - 100 szt. i podstawka pod nosze - 14 szt. 2 bd bd 1 500,00

67 Defibrylator zoll m-series 1 TO1I26290 2004 1 200,00
68 Mikroskop immunofluorescencyjny 1 bd bd 2 000,00
69 Autoklaw VACUKLAV 24M z drukarką 1 bd bd 2 000,00
70 Regały magazynowe drewniane do demontażu - pakiet zawierający 6 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 2 000,00
71 Kanistry stalowe i lejki do kanistra - pakiet zawierający 4 poz. asort., w tym: 5 l - 106 szt., 10 l - 2 szt. , 20 l - 320 szt. i lejki do kanistra - 21 szt. 2 000,00
72 Kanistry stalowe 20 l - pakiet w ilości 157 szt. 800,00
73 Pojemnik polietylenowy 1 l - pakiet w ilości 114 szt. 100,00
74 Pompy do wody - pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: pompa 40PJM 100 N=1400 obr/m - 1 szt. i pompa 65PJM 180 N=2900 obr/m - 2 szt. 1980; 2000 4 000,00

75 Sprzęt i techniczne środki materiałowe infrastruktury wojskowej - pakiet zawierający 81 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: programatory do pralki AKO, bezpieczniki, wkładki bezpiecznikowe, manometry ciśnieniowe, termometry, wkładki topikowe, wyłączniki 
automatyczne, przekaźniki zmierzchowe, folia żółta szer 2 m, siatka ogrodzeniowa, kolana nyplowe itp. 3 500,00

76 Sprzęt i techniczne środki materiałowe służby żywnościowej - pakiet zawierający 128 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: filtry wlewowe paliwa i wody, kątowniki, piekarniki, podgrzewacze wodno-parowe, popielniki, przewody różne (w tym do wody i paliwa), termosy, 
sprężarki, spirale grzejne, wymienniki ciepła, uszczelki, wężownice, wentylatory, zawory bezpiecznikowe, dysze, kolana nyplowe i nyple, trójniki itp. 4 800,00

77-78 Manierka - pakiet w ilości 100 szt. 2 bd bd 400,00
79 Worek lniany na żywność 25 kg - pakiet w ilości 232 szt. 260,00
80 Worek lniany 660x1120 mm - pakiet w ilości 100 szt. 400,00
81 Worek lniany 660X960 mm - pakiet w ilości 100 szt. 400,00
82 Worek na pościel 1100x670 mm - pakiet w ilości 228 szt. 1 000,00

83-84 Worek magazynowy - pakiet w ilości 50 szt. 2 bd bd 500,00
85-86 Szczotki do obuwia - pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: miękka - 150 szt. i twarda - 150 szt. 2 bd bd 600,00

87 Centrala CMMR-10 1 701/9010537/94 1994 1 000,00
88 Części zamienne do oczyszczarki lotniskowej hydraulicznej - pakiet zawierający 126 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 8 400,00
89 Części zamienne do ciągnika URSUS - pakiet zawierający 15 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 600,00
90 Części zamienne do samochodów osobowych, osobowo-terenowych i dostawczych (POLONEZ, FIAT, GAZ, UAZ, NYSA, ŻUK) - pakiet zawierający 344 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 20 500,00
91 Części zamienne do samochodów ciężarowych (STAR 29, 244, 660, ZIŁ) - pakiet zawierający 280 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 20 500,00
92 Pompy paliwa i oleju do STAR-660 - pakiet zawierający 8 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 2 800,00
93 Półosie mostów do STAR-660 - pakiet zawierający 12 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 5 800,00
94 Sworznie różne do STAR-660 - pakiet zawierający 17 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 3 800,00
95 Zawory różne do STAR-660 - pakiet zawierający 27 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 5 600,00
96 Zestaw hydraulika nr XI-15 (z wyposażeniem wg opisu) 1 bd bd 300,00
97 Polowa stacja zasilania 84ZPP-78H12/R 200KVA (200 kW, 3x380 V, 50 Hz) na ramie, do demontażu 1 13818 1985 8 000,00
98 Kocioł warzelny elektryczny okrągły 150 l 1 059 1997 800,00
99 Wyważarka TROLL 2105H 1 2105H 2004 1 500,00

100 Urządzenie grzejne do wody P-1,5 t UG-88 na przyczepie 1-os. 1,5 t 1 068 1989 3 000,00
101 Agregat sprężarkowy WAN -AW 1 92 bd 2 000,00
102 Namiot techniczny NT- 61-66 z niepełnym wyposażeniem 1 bd bd 3 000,00

103 Stół bilardowy NN 96,5X146,5CM – pakiet w ilości 2 szt. zawierający 2 poz. asort. 1 13/22/56/14/WYCH 
13/22/57/14/WYCH 2007 400,00

104 Kontener sanitarny SA 20" 1 3238 2004 8 000,00
105 Sprzęt kwaterunkowy - pakiet zawierający 3 poz. asort., w tym: skrzynia na akta metalowa 510x350x200 mm - 8 szt. i szafa na akta metalowa 1-drzwiowa1500x700x500 mm - 4 szt. 400,00
106 Pojemnik plastikowy z kodem UN EUROTECH PLSO60 o pojemności 30 l- pakiet w ilości 61 szt. 300,00

107-108 Samochód ogólnego przeznaczenia średniej ładowności STAR-200 2 38109 1984 4 500,00
54270 1986 4 500,00

109 Wózek unoszący widłowy WRU 4-2300 1 975 2006 500,00
110 Paleta drewniana EUR (używana) - pakiet w ilości 736 szt. 6 000,00
111 Pojemniki siatkowe składane (używane) - pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: 352 - 194 szt. i UJC - 37 szt. 7 000,00
112 Części zamienne do motopompy M-800 - pakiet zawierający 3 poz. asort., w tym: zestawy remontowe - 4 kpl. i klucz do łączników - 4 szt. 1 000,00
113 Części zamienne do motopompy M-800 - pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: zestawy remontowe - 3 kpl. i klucz do łączników - 3 szt. 700,00

114-117 Aparat APS - 3/SNE - 1600 A 4 bd bd 100,00
118 Sprzęt służby uzbrojenia - pakiet zawierający 13 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: puszki metalowe i blaszane, zasobniki, futerały i opakowania metalowe itp. 2 500,00
119 Siłownia telekomunikacyjna SDC-48-60/20 1 bd bd 150,00

120-121 Namiot techniczny NT-61-66 (z wyposażeniem wg opisu) 2 bd 1981 2 500,00
122 Sprzęt kwaterunkowy - pakiet zawierający 13 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in: szafy na akta i odzież metalowe, skrzynie na akta metalowe, kasa pancerna itp. 2 000,00
123 Siatki ogrodzeniowe ocynkowane - pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: 50x50x1500/3 - 700,00 m2 i 50x50x2000/3 - 200,00 m 3 000,00
124 Elementy wyciągu orczykowego STEMAG - pakiet zawierający 3 poz. asort., w tym: bęben orczyka - 10 szt., ochraniacz orczyka - 50 szt. i wprzęgło 13 mm - 10 szt. 80,00
125 Szlifierka stołowa S-600 203 1 bd bd 300,00
126 Sprzęt komunalno-warsztatowy - pakiet zawierający 9 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: grabie wachlarzowe, łopaty do śniegu, sekatory ogrodowe, kosy spalinowe, młot kowalski, młotki ślusarskie 2 000,00

Nr poz. 
przet. Nazwa odpadu Ilość kg/

pakiet
Cena jednostkowa wywoławcza  

netto (zł/kg)/(zł/pakiet)
127 Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) 41 674,00 0,60

128

Złom metali żelaznych (kod odpadu 16 01 17) 5 546,50 0,60
Złom metali nieżelaznych (głównie kijki aluminiowe) (kod odpadu 16 01 18) 30,00 4,00
Złom miedziany (kod odpadu 17 04 01) 284,00 18,00
Złom aluminiowy (kod odpadu 17 04 02) 5,50 4,00
Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) 15 441,85 0,60

129 Zużyte baterie i akumulatory ołowiowe (kod odpadu 16 06 01*) 9 414,00 2,50
130 Inne niewymienione odpady (mieszanina zmiażdżonych pocisków z gumą powstałych z czyszczenia kulochwytów) (kod odpadu 16 01 99) 5 380,00 0,20
131 Zużyte opony (nienadające się do bieżnikowania lub dalszego użytkowania) (kod odpadu 16 01 03) 3 611,00 0,01

132
Przepracowane oleje hydrauliczne (kod odpadu 13 01 13*) 2 500,00 0,30
Przepracowane oleje silnikowe i przekładniowe (kod odpadu 13 02 08*) 14 777,00 0,30
Przepracowane płyny hamulcowe (kod odpadu 16 01 13*) 20,88 0,20

133 Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające substancje niebezpieczne (kod odpadu 16 01 14*) 9 500,00 0,01
134 Odpadowe drewno - pakiet o masie 957,00 kg (drewno z wycinki sanitarnej) (kod odpadu 17 02 01) 1 5,00

1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.09.2020 r. o godz. 11:30 w OR AMW we Wrocławiu, ul. Zwycięska 39.
2.  Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, w dniach 17.09 i 18.09.2020 r.,  

w godz. 9:00 – 13:00 w następujących miejscach:
  • poz. 1÷86 magazyn OR AMW • poz. 87 RCI Wrocław • poz. 88÷95 2WOG GZ-2 Wrocław • poz. 96 2 WOG GZ Brzeg • poz. 97 2 WOG SOI -1 

Wrocław • poz. 98 2 WOG SOI Oleśnica • poz. 99÷105 10 BLog Opole • poz. 106÷111 91 blog Komprachcice • poz. 112÷117 4 RBLog Skład 
Milicz • poz. 118 4 RBLog Skład Jastrzębie • poz. 119÷121 4 RBLog RWT Jastrzębie • poz. 122, 123 2 WOG SOI Jastrzębie • poz. 124÷126 
2 WOG SOI Kłodzko • poz. 127 2 WOG SOI Brzeg • poz. 128 2 WOG (GZ Wrocław, SOI Wrocław, SOI Jastrzębie); 43 WOG SOI Bolesławiec  
• poz. 129÷131 2 WOG GZ-2 Wrocław • poz. 132 2 WOG GZ Wrocław, 43 WOG GZ Bolesławiec • poz. 133 2 WOG GZ Wrocław • poz. 134 
2 WOG SOI-3 Wrocław.

  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 1-126 w terminie do dnia 30.10.2020 r, dla pozycji 127-134 termin odbioru ustala 

się do dnia 20.11.2020 r.
4.  Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie odpady wyszczególnione w danej pozycji przetargowej.
5.  Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 38, 41, 44, 45, 70, 75, 76, 88÷95, 118, 122, 126 oraz opis wyposażenia sprzętu 

oferowanego w poz. 7, 9, 43, 96, 102, 120, 121 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 przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa 
Krajowego Oddział Wrocław przy ul. Malarskiej 26, nr konta: 91 1130 1033 0000 0060 0720 0026, 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. 127÷134 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.
  Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych do udziału w przetargu oraz warunki sprzedaży odpadów, określone zostały w Ogólnych 

Warunkach Sprzedaży.
11.  Na pozycje 134 oferty mogą składać również osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, na zasadach 

określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
12.  Z nabywcą mienia z poz. 70 i 97 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/terenu. Organizator przetargu 
pobierze kaucję w wysokości 20% wylicytowanej ceny na rzecz uporządkowania pomieszczenia/terenu po demontażu. Kaucja zostanie 
zwrócona w ciągu pięciu dni od daty odbioru pomieszczenia/terenu przez organizatora przetargu.

13.  Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału we Wrocławiu ul. Sztabowa 32, w terminie do dnia 23.09.2020 r. do godz. 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 5/OX-DG/2020 – nie otwierać przed 24.09.2020 r. do godziny 11:30”.
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 OR AMW we Wrocławiu 

od dnia 10.09.2020 r. do dnia 23.09.2020 r., w godz. 9:00-13:00 pok. nr 4 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 we Wrocławiu 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: wroclaw@amw.com.pl, faks 71 710 72 01 oraz tel. 71 710 72 66, 71 710 72 55, od poniedziałku do piątku 
w godz. od 9:00 do 14:00.

ODDZIAŁ REGIONALNY AMW we Wrocławiu 
ul. Sztabowa 32, 50-984 Wrocław
tel. 71 710 72 00, fax 71 710 72 01

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


