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PRZETARG PUBLICZNY PISEMNY NR 1/OZ-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. 

1-6 Kuchnia polowa KP-340 (bez wyposażenia) 6

464,  
0860,  
3897,  
3543,  
3299,  
2429

1974  
1968  
1979  
1977  
1976  
1971

2 900,00

7 Hełm stalowy bojowy wz. 1963 – pakiet zawierający 720 szt. 7 200,00

8 Sprzęt służby łączności – pakiet zawierający 92 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: notebooki (bez dysków twardych), multimetry, zasilacze itp. 3 100,00

9-10 Wózek transportowy akumulatorowy WNA-1320 (z akumulatorami) 2
10755,  
12314

1978  
1980

1 500,00

11-12 Przyczepa transportowa 1-osiowa 2H1 KAFAR (2,0 t) 2
SU9301PP1DAEN1001, 
SU9301PP1DAEN1020

2013 3 800,00

13-15 Przyczepa transportowa średniej ładowności D-46 (3,5 t) 3
12087,  
23080,  
25693

1980  
1988  
1989

3 200,00

16 Podnośnik widłowy spalinowy RAK-7B (udźwig 1,5 t) 1 1525 1986 6 000,00

17 Samochód małej ładowności FIAT DUCATO 10 2,0 JTD (przestawiony układ rozrządu) 1 ZFA24400007065766 2002 1 600,00

18 Samochód ogólnego przeznaczenia średniej ładowności STAR 200 1 55059 1986 4 400,00

19-20 Mikrobus LUBLIN 3314 poj. 2,4 2
SUL331412X0037000, 
SUL331412Y0042352

1999  
2000

2 800,00

21 Autobus pasażerski AUTOSAN H-9 (ilość miejsc siedzących 42) 1 460824 1984 8 000,00

22 Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności UAZ 469B 1 555824 1983 8 600,00

23-24 Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności HONKER 2324 2
SUL232414W0000383, 
SUL232414W0000325

1998 5 600,00

25 Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności HONKER 2000 (po kolizji drogowej) 1 SUL24244460002477 2006 3 600,00

26 Elektrownia siłowa ESI-16 (bez wyposażenia) z PAD-16-3-400-P (16 kW, 230/400 V, 50 Hz) 1 024107 1965 3 600,00

27-29 Elektrownia oświetleniowa EO-1 (bez wyposażenia) z PAB-2-1-230-R (2 kW, 230 V, 50 Hz) 3
26496,  
31226,  
31241

1966  
1967  
1967

300,00

30 Elektrownia oświetleniowa EO-1-05 (bez wyposażenia) z PAB-2-1-230-R (2 kW, 230 V, 50 Hz) 1 7994 1988 400,00

31 Zespół spalinowo-elektryczny PAD-8-3/400/R (8 kW, 400 V, 50 Hz) 1 35070 1984 2 200,00

32 Zespół spalinowo-elektryczny PAD-20-3/400/R (20 kW, 400 V, 50 Hz) 1 597 1988 3 800,00

33 Sprzęt kwaterunkowy – pakiet zawierający 3 poz. asort., w tym: stół do czyszczenia broni WP2-9, szafa kartotekowa metalowa WP1-50 - 3 szt., szafka na leki i środki medyczne 50,00

34 Sprzęt kwaterunkowy – pakiet zawierający 12 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: krzesła biurowe na metalowej podstawie, stoliki, szafy metalowe na odzież itp. 200,00

35 Sprzęt warsztatowy – pakiet zawierający 29 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: młoty udarowo-obrotowe, spawarka elektryczna, szlifierki, wiertarki itp. 2 200,00

36 Sprzęt informatyczny – pakiet zawierający 175 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: drukarki, komputery, notebooki (bez dysków twardych), zasilacze itp. 2 200,00

37 Sprzęt służby wychowawczej – pakiet zawierający 57 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: odbiorniki RTV, aparaty fotograficzne, odtwarzacze DVD itp. 600,00

38 Sprzęt medyczny – pakiet zawierający 103 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: unit stomatologiczny, urządzenie adaptacyjne do przewozu rannych US-76, zestawy różne itp. 6 000,00

39 Samochód sanitarny DAEWOO LUBLIN (bez wyposażenia) 1 SUL330422Y0067870 2000 2 800,00

40 Drewno z wycinki miękkie (topola, wg oddzielnego wykazu) – pakiet w ilości 35 m3 1 200,00

41 Drewno opałowe iglaste (30-45 cm) – pakiet w ilości 63,855 m3 4 000,00

42 Drewno opałowe iglaste (30-45 cm, wg oddzielnego wykazu) – pakiet w ilości 665,50 m3 40 000,00

43 Drewno opałowe liściaste (30-45 cm) – pakiet w ilości 31,015 m3 2 000,00

44 Drewno tartaczne sosnowe (wg oddzielnego wykazu, drewno klasy WBK, WCK o długości 3,60 m; wady stwierdzone przez brakarza- sęki, pęknięcia czołowo-boczne, krzywizna, sinizna, wielordzenność) – pakiet w ilości 853,50 m3 103 000,00

45 Elementy do namiotów NS – pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: blacha kominowa - 258 szt., podpinka bawełniana do namiotu - 48 szt. 150,00

46 Zbiornik gumowy do przechowywania MPS (50 m3) ZGP-50 – pakiet w ilości 5szt. 2 500,00

47 Zbiornik gumowy do przechowywania MPS (50 m3) ZGP-50 – pakiet w ilości 5szt. 2 500,00

48-50 Zbiornik stalowy z wręgami wewnętrznymi ZSP-100 (niekompletny) 3 b/n b/d 13 000,00

51-53 Zbiornik stalowy z wręgami wewnętrznymi ZSP-100 (niekompletny) – pakiet w ilości 2 szt. 3 b/n b/d 26 000,00

54-55 Zbiornik stalowy z wręgami wewnętrznymi ZSP-100 (niekompletny) – pakiet w ilości 3 szt. 2 b/n b/d 38 000,00

56-59 Zbiornik stalowy z wręgami wewnętrznymi ZSP-100 (niekompletny) – pakiet w ilości 5 szt. 4 b/n b/d 63 000,00

60 Zbiornik stalowy z wręgami wewnętrznymi ZSP-100 (niekompletny) – pakiet w ilości 10 szt. 1 b/n b/d 120 000,00

61 Samochód osobowy VW PASSAT 1,8 T Comfortline (niesprawny, bez ważnych badań technicznych) 1 WVWZZZ3BZ3P241361 2002 2 200,00

Nr poz. 
przet.

Nazwa odpadu
Ilość kg/

pakiet

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

62 Złom żelaza i stali (m.in. zużyte tarcze strzelnicze itp.) /kod odpadu 17 04 05/ 580,00 0,70

63
Złom metali nieżelaznych (m.in.: zużyte elementy aluminiowe z napraw pojazdów itp.) /kod odpadu 16 01 18/ 243,50 4,20

Złom metali żelaznych (m.in. zużyte części pojazdów, metalowe regały, pojemników itp.) /kod odpadu 16 01 17/ 50 000,00 0,80

64
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne /kod odpadu 16 02 14/ 2 716,00 0,40

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy /kod odpadu 16 02 13*/ 569,50 0,21

65 Zużyte inne baterie i akumulatory /kod odpadu 16 06 05/ 794,45 0,70

66

Zużyte baterie i akumulatory ołowiowe /kod odpadu 16 06 01*/ 1 770,00 2,70

Zużyte baterie i akumulatory niklowo-kadmowe /kod odpadu 16 06 02*/ 120,00 0,70

Zużyte inne baterie i akumulatory /kod odpadu 16 06 05/ 215,00 0,70

67
Zużyte kable inne niż wymienione w 17 04 10 /kod odpadu 17 04 11/ 73,80 1,20

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne /kod odpadu 16 02 14/ 569,00 0,40

68 Odpadowe opakowania z drewna (zużyte skrzynie, palety itp.) – pakiet o masie 5 490,00 kg /kod odpadu 15 01 03/ 1 110,00

69

Złom żelaza i stali (m.in. zużyte elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych, rury, kątowniki itp.) /kod odpadu 17 04 05/ 53 000,00 0,75

Złom metali nieżelaznych (m.in.: zużyte elementy aluminiowe i miedziane z napraw pojazdów itp.) /kod odpadu 16 01 18/ 200,00 6,00

Złom metali żelaznych (m.in. zużyte części pojazdów itp.) /kod odpadu 16 01 17/ 2 745,00 0,80

70

Przepracowane inne oleje hydrauliczne /kod odpadu 13 01 13*/ 11 898,40 0,40

Przepracowane inne oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe /kod odpadu 13 02 08*/ 10 527,70 0,40

Przepracowane smary /kod odpadu 16 01 99/ 500,00 0,02

Odpadowe inne paliwa w tym mieszaniny (benzyna ekstrakcyjna po przemywaniu szkła laboratoryjnego, zużyta nafta z procesu czyszczenia, dodatek antyrecesyjny, itp.) /kod odpadu 13 07 03*/ 944,50 0,20

1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji 
Mienia Wojskowego w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 104.

2.  Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia (po uzgodnieniu telefonicznym) w dniach  
15 i 16 lutego 2021 r. w godz. 9.00 – 14.00 w następujących miejscach:

  poz. 1÷23 Skład Nowogród Bobrzański • poz. 24÷32 SPS Głogów • poz. 33 WOG Krosno Odrzańskie • poz. 34  
JW Czerwieńsk • poz. 35 JW Sulechów • poz. 36÷38 WOG Wędrzyn • poz. 39 JW Skwierzyna • poz. 40 SOI Głogów 
• poz. 41÷44 SOI Wędrzyn • poz. 45 Skład Wędrzyn • poz. 46, 47 GZ Radnica • poz. 48÷60 WOG Wędrzyn  
• poz. 61 OR AMW Zielona Góra • poz. 62 JW Wędrzyn • poz. 63÷65 Skład Nowogród Bobrzański  
• poz. 66÷68 WOG Świętoszów (magazyn Pstrąże), JW Żagań, JW Świętoszów • poz. 69 SOI Krosno Odrzańskie, 
SOI Czerwieńsk, SOI Sulechów • poz. 70 GZ Krosno Odrzańskie, Skład Radnica.

  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 w terminie do dnia 16.04.2021 r.
4.  Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie odpady wyszczególnione w danej pozycji przetargowej. 
5.  Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 8, 34÷38, 40, 42, 44 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 

O/Zielona Góra nr konta 51 1130 1176 0000 0060 0720 0028, 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. 62÷70 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.

  W przypadku poz. 64 i 67 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 68 oferty mogą składać również osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące 
przedsiębiorcami, na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

12.  Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 104,  
pok. nr 1 w terminie do dnia 16.02.2021 r. do godziny 15.30.

13.  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 1/OZ-DG/2021 – nie otwierać przed 17.02.2021 r. do godziny 10.00”.
14.  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).
15.  Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można pobierać 

w siedzibie Oddziału w Zielonej Górze od dnia 01.02.2021 r. do dnia 16.02.2021 r., w godz. 8.00 – 15.00, 
pok. nr 1 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt 
wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”.

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

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

18.  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.

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

20.  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.

21.  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.

22.  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.

23.  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.

24.  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 Zielonej Górze 
oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

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

26.  Szczegółowe informacje: e-mail: j.bialoskorski@amw.com.pl, faks 68 411 96 12 oraz tel. 68 411 96 65,  
68 411 96 66, 68 411 96 67, 68 411 96 68, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

ODDZIAŁ REGIONALNY AMW 
w Zielonej Górze 

ul. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra
tel. 68 411 96 00, fax 68 411 96 12

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


