
O G Ł O S Z E N I E  4 2 8 8 6

PRZETARG PRZETARG PRZETARG PRZETARG PRZETARG PRZETARG PRZETARG PRZETARG PRZETARG PRZETARG PRZETARG PRZETARG PRZETARG PRZETARG PRZETARG

PRZETA
RG

 
PRZETA

RG
 

PRZETA
RG

 
PRZETA

RG
 

PRZETA
RG

 
PRZETA

RG
 

PRZETA
RG

 
PRZETA

RG
 

PRZETA
RG

 
PRZETA

RG
 

PRZETA
RG

PR
ZE

TA
RG

 
PR

ZE
TA

RG
 

PR
ZE

TA
RG

 
PR

ZE
TA

RG
 

PR
ZE

TA
RG

 
PR

ZE
TA

RG
 

PR
ZE

TA
RG

 
PR

ZE
TA

RG
 

PR
ZE

TA
RG

 
PR

ZE
TA

RG
 

PR
ZE

TA
RG

OGŁASZA
PRZETARG PUBLICZNY PISEMNY NR 11/OL-DG/2021 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 Sprzęt warsztatowy – pakiet zawierający 42 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: złącze "ROT" z gwintem 1,5" ZBC-3504 w ilości 80 szt.; pręt cynowo-ołowiany LC-30 PN29453 w ilości 20 kg itp. 1 500
2 Sprzęt elektroniczny – pakiet zawierający 18 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: notebook ASUS X52JE-EX098V 2,4/3/320 (bez twardego dysku); monitory TV przemysłowe i komputerowe; rejestratory cyfrowe itp. 500 
3 Aparaty powietrzne – pakiet zawierający 4 poz. asort., w tym: aparaty powietrzne APS 2 w ilości 2 szt. oraz maski aparatu izolacyjnego kat. III w ilości 2 szt. 400
4 Sprzęt warsztatowy – pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: spawarka transformatorowa ET 100 oraz silnik elektryczny SF 160 L-8 400
5 Skrzynie drewniane 125nb a-D-81 o wym. 821x464x294 mm – pakiet w ilości 1 000 szt. 300
6 Skrzynie drewniane 125nb a-D-81 o wym. 821x464x294 mm – pakiet w ilości 784 szt. 300

7-8 Skrzynie drewniane 125nb a-D-81 o wym. 821x464x294 mm – pakiet w ilości 500 szt. 2 - - 200
9 Skrzynie drewniane do 152nb HB A-37 o wym. 830x420x240 mm – pakiet w ilości 100 szt. 800

10 Skrzynie drewniane do 152nb HB A-37 o wym. 830x420x240 mm – pakiet w ilości 50 szt. 400
11 Skrzynie drewniane do 152nb HB A-37 o wym. 830x420x240 mm – pakiet w ilości 64 szt. 500
12 Futerały metalowe do 125nb D-81 dł. 1200 – pakiet w ilości 60 szt 100 
13 Futerały metalowe do 125nb D-81 dł. 467 – pakiet w ilości 622 szt. 1 100 
14 Sprzęt warsztatowy – pakiet zawierający 9 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: manometry M-100R 1 MPa w ilości 8 szt.; filtry; klosze itp. 100
15 Ubrania płócienne białe – pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: rozmiar 112-120/175 w ilości 27 kpl. oraz rozmiar 104-112/185 w ilości 127 kpl.   600 
16 Stal płaska o wymiarach 56x6 mm – pakiet w ilości 79,2 kg 100
17 Sprzęt warsztatowy – pakiet zawierający 9 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: hydrofor DELTA 1755 M 1,2 KW;  pilarka tarczowa GKS 65; wiertarka udarowa BOSCH GSB 22-2RE itp. 1 000
18 Skrzynie metalowe na akta – pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym.: skrzynie na akta metalowe o wym. 520x320x200 mm w ilości 51 szt. oraz o wym. 680x450x300 mm w ilości 13 szt. 2 400
19 Sprzęt warsztatowy – pakiet zawierający 5 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: pierścień o-ring 45,2x5,7 PN86961 w ilości 1300 szt. itp. 400
20 Drewno z wycinki- liściaste/iglaste opałowe – pakiet w ilości 17 m3 510
21 Drewno z wycinki- liściaste/iglaste opałowe – pakiet w ilości 20 m3 600
22 Drewno opałowe mieszane – pakiet w ilości 550 m3 60 000
23 Drewno z wycinki- liściaste/iglaste opałowe – pakiet w ilości 30 m3 3 900
24 Drewno z wycinki- liściaste z wycinki sanitarnej i z inwestycji opałowe– pakiet w ilości 600 m3 78 000
25 Drewno z wycinki- liściaste/iglaste opałowe – pakiet w ilości 16,145 m3 490
26 Drewno opałowe mieszane – pakiet w ilości 4,6 m3 50
27 Drewno z wycinki- liściaste/iglaste opałowe – pakiet w ilości 49 m3 2 950
28 Drzewo opałowe mieszane – pakiet w ilości 16,68 m3 500
29 Drewno z wycinki- liściaste/iglaste opałowe – pakiet w ilości 3,447 m3 100
30 Torby na wyposażenie wraz z zestawami przyrządów do konserwacji obuwia bez pasty – pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: torby w ilości 610 szt. oraz zestawy w ilości 30 szt. 1 620 
31 Torby na wyposażenie wraz z zestawami przyrządów do konserwacji obuwia bez pasty – pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: torby w ilości 610 szt. oraz zestawy w ilości 30 szt. 2 000 
32 Przybory do konserwacji obuwia – pakiet zawierający szczotki twarde w ilości 126 oraz zestawy do konserwacji bez pasty w ilości 250 1 250
33 Przybory do konserwacji obuwia – pakiet zawierający szczotki twarde w ilości 125 oraz zestawy do konserwacji bez pasty w ilości 250 1 250
34 Czapki garnizonowe – pakiet zawierający 6 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: SP-59 w ilości 25 szt.; SP-56 w ilości 20 szt.; SP-57 w ilości 20 szt. itp. 3 250
35 Czapki rogatywki – pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: czapki rogatywki szeregowego i podoficera o rozm. 56 w ilości 60 szt.; o rozm. 58 w ilości 54 szt. 3 400
36 Czapki rogatywki – pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: czapki rogatywki szeregowego i podoficera o rozm. 56 w ilości 60 szt.; o rozm. 58 w ilości 54 szt. 3 400
37 Czapki rogatywki – pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: czapki rogatywki szeregowego i podoficera o rozm. 56 w ilości 60 szt.; o rozm. 58 w ilości 54 szt. 3 450
38 Sprzęt AUDIO – pakiet zawierający 5 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: kolumny głośnikowe estradowe DEXON BC1500A w ilości 2 szt.; wieża AWG 307; radiomagnetofon PANASONIC RXD10EA itp. 1 100
39 Sprzęt łącznościowy – pakiet zawierający 14 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: radiotelefony MOTOROLA P-200 w ilości 10 szt.; radiotelefon MOTOROLA GM-1200; częstościomierz cyfrowy PFL-21 itp. 300
40 Odzież – pakiet zawierający 4 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: podpinki pod spodnie robocze w ilości 200 szt.; kurtki robocze bez podpinki 092/163 w ilości 10 szt. itp. 5 300
41 Wózek i łopatki – pakiet zawierający 4 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: wózek odbiorczy W-35; pokrowce brezentowe do łopatki piechoty w ilości 138 szt.; łopatki piechoty połamane w ilości 55 szt. itp. 700

42
Tkaniny i nici – pakiet zawierający 8 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: nici koloru czarnego po 25 m w ilości 499 szt.; tkanina mundurowa wojsk lądowych w ilości 53,75 mb; taśma dystynkcyjna koloru srebrnego 5 
mm w ilości 150 m itp.

2 800

43
Elektrody i in. – pakiet zawierający 3 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: elektrody połączeniowe EB150 FI 3,25 w ilości 2500 szt.; elektrody spawalnicze ER 142 2,5 mm w ilości 2300 szt.; czteroboran sodowy-BORAKS 
97 % w ilości 31,2 kg  

1 500

44
Skrzynie – pakiet zawierający 7 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: skrzynie drewniane o wym. 1190x490x270 mm w ilości 47 szt.; skrzynie drewniane o wym. 700x500x420 mm w ilości 7 szt.; skrzynie drewniane 
o wym. 1000x400x350 mm w ilości 2 szt. itp.

500

45 Skrzynie i palety – pakiet zawierający 8 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: skrzynie drewniane o wym. 1100560x830 mm w ilości 21 szt.; palety drewniane EURO w ilości 34 szt. itp. 800

46
Sprzęt warsztatowy  – pakiet zawierający 9 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: transformator sieciowy TAO 100 KVA; gniazda pojedyncze SIMON K02-9 ilości 30 szt.; rozdzielnia niskiego napięcia STM1; manometry 
KL.1,6 0-25 KG/CM2 FI 60 CENTR. w ilości 14 szt. itp.

2 000

47 Rusztowanie i drabiny – pakiet zawierający 7 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: rusztowanie ramowe typu "WARSZAWA"; drabiny regału L=3000 mm w ilości 41 szt.; ramy do regału 930x790 mm w ilości 159 szt. itp. 5 000
48 Sprzęt sanitarny – pakiet zawierający 3 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: nosze sanitarne aluminiowe typ B w ilości 55 szt.; nosze sanitarne typ 1860B w ilości 43 szt.; torby na wyposażenie w ilości 14 szt. itp. 2 000

49
Skrzynie – pakiet zawierający 15 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: skrzynie drewniane do granatów ręcznych o wym. 490x410x190 w ilości 250 szt.; skrzynie drewniane do 100 nb o wym. 1200x434x234 w ilości 50 
szt.; skrzynie drewniane do 37 nb WZ.39 o wym. 620x470x260 w ilości 18 szt. itp.

 2 200

50 Sprzęt kuchenny – pakiet zawierający 7 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: kuchnia polowa KP-340 (brak skrzyni bocznej); szczotki kuliste do KP-340 w ilości 25 szt.; paski do kuchni polowej w ilości 93 szt. itp. 4 000
51 Pług odśnieżny 1 000
52 CITROEN BERLINGO 2.0 HDI MR 03 1 VF7GCRHYB93194509 2004 2 000
53 Skrzynie drewniane 125nb a-D-81 o wym. 821x464x294 mm – pakiet w ilości 500 szt. 1 - - 500
54 Skrzynie drewniane 125nb a-D-81 o wym. 821x464x294 mm – pakiet w ilości 300 szt. 1 - - 400
55 Skrzynie drewniane 125nb a-D-81 o wym. 821x464x294 mm – pakiet w ilości 500 szt. 1 - - 500

56-59 Skrzynie drewniane do amunicji strzeleckiej – pakiet w ilości 500 szt. 4 - - 700 
60 Skrzynie drewniane do amunicji strzeleckiej – pakiet w ilości 1 000 szt. 1 000

61-62 Skrzynie drewniane do amunicji strzeleckiej – pakiet w ilości 500 szt. 2 - - 700 
63 Skrzynie drewniane do amunicji strzeleckiej – pakiet w ilości 481 szt. 1 - - 700

1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 listopada 2021 r. o godz. 13:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego 
AMW w Lublinie, ul. Łęczyńska 1. 

2.  Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 17 i 18 listopada 2021 r. w godz. 
8:00÷14:00 w następujących miejscach:

  • poz. 1 RWT Rzeszów filia w Lublinie • poz. 2÷4 SOI Rzeszów • poz. 5÷13 Skład Stawy • poz. 14 SOI Chełm 
• poz. 15 SPS AMW Lublin • poz. 16 GZ Nisko • poz. 17, 18 SOI Jawidz • poz. 19 RZI Lublin • poz. 20 SOI 
Chełm • poz. 21 SOI Jarosław • poz. 22 SOI Lublin • poz. 23, 24 ZZ Siedlce • poz. 25 SOI Żurawica • poz. 26  
SOI Jawidz poz. 27 SOI Zamość • poz. 28 42 Baza Lotnictwa Szkolnego Radom • poz. 29 Skład Życzyn • poz. 
30÷51 SM Kraśnik • poz. 52 SPS AMW Lublin • poz. 53÷63 Zakład Elaboracji Amunicji Stawy.

  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.

  UWAGA: Osoby dokonujące oględzin mienia wystawionego do przetargu są zobowiązane do przestrzegania 
zasad sanitarnych (stosowanie rękawiczek, maseczek ochronnych itp.) obowiązujących na terenie 
kompleksów wojskowych.

  Oględziny mienia wystawionego do przetargu mogą być niemożliwe, w związku z występowaniem 
stanu epidemii (poszczególne jednostki organizacyjne, w których znajduje się mienie, mogą być 
zamknięte dla osób postronnych, z powodu występujących ograniczeń związanych z  koronawirusem 
COVID 19).

3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 1÷63 w terminie do dnia 22 grudnia 2021 r. 
4.  Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 1, 2, 14, 17, 19, 34÷51 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/Lublin nr konta 
16 1130 1206 0028 9153 9320 0011, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu, nazwę oferenta 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 Lublinie, ul. Łęczyńska 1, pok. 
nr 22 lub w skrzynce podawczej zlokalizowanej przy wejściu w terminie do dnia 24 listopada 2021 r. 
do godziny 15:00.

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 11/OL-DG/2021 – nie otwierać przed 25 listopada 2021 r. do godziny 13:00”.
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 Lublinie od dnia 10 listopada 2021 r. do dnia 24 listopada 2021 r., w godz. 8:00÷15:00, 
pok. nr 23 i 24 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 tylko 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 2021 r. poz. 685, 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 Lublinie 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: p.ostrowski3@amw.com.pl, faks 81 474 61 23 oraz tel. 81 474 61 74, 81 474 61 81, 
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00÷15:00.

ODDZIAŁ REGIONALNY AMW w Lublinie
ul. Łęczyńska 1, 20-309 Lublin; tel. 81 474 61 00, fax 81 474 61 23

e-mail: marketing.lublin@amw.com.pl; www.amw.com.pl
NIP: 5261038122   BDO: 000001319


