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PRZETARG PUBLICZNY PISEMNY NR 4/OO-DG/2022 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 Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności MERCEDES 290 GD 1 WDB46133817102520 1995 55 000

2 Szlifierka dwutarczowa stojąca OND-350D 1 6954 1981 1 100

3 Wyważarka ALUTROL-2012 1 02/2010 2010 1 100

4 Pompa paliwowa motorowa PMP-60 1 P94498 1983 600

5 Pompa paliwowa motorowa PMP-60 1 P94207 1983 600

6 Pompa paliwowa motorowa PMP-60 1 P94222 1983 600

7 Pompa paliwowa motorowa PMP-60 1 P94252 1984 600

8 Podwozie STAR 660 M2 specjalne 1 0229203 1981 8 500

9 Samochód sanitarny 4-noszowy TARPAN 4022S 1 SUR042800126 1991 10 000

10 Sprzęt kwaterunkowy – pakiet zawierający 5 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: piecyki żeliwne z kpl. rur; szafy na akta metalowe; szafki przyłóżkowe szpitalne itp. 5 600

11 Techniczne środki materiałowe do silników UD-1, UD-2 i traka GKT-60 – pakiet zawierający 60 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: cewki zapłonowe; laski popychacza; 
pierścienie tłokowe; wały korbowe; wały rozrządu; zestaw remontowy traka GKT-60 itp. 1 800

12 Sprzęt i materiały warsztatowe – pakiet zawierający 11 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: butle do tlenu i acetylenu; kompresor tłokowy KK 260/50; montażownica 
opon EMO-20A; sprężarka powietrza 1 JS60MT; stół składany do spawania; wyważarka do kół ALUTRAOL-2062 itp. 5 500

13 Techniczne środki materiałowe do pojazdów JELCZ, ŻUK, UAZ i ciągnika URSUS – pakiet zawierający 178 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: alternatory; opony i dętki; 
lampy-różne; chłodnice; uszczelki-różne itp. 10 000

14 Sprzęt warsztatowy – pakiet zawierający 4 poz. asort., w tym: wiertarka stołowa – 1 szt.; przekształtnik tyrystorowy BAB-24/250 – 1 szt.; kieł tokarski stały nr 3 PZKB – 2 szt.;  
kieł tokarski obrotowy nr 3 PZKK 2 szt. 3 500

15 Techniczne środki materiałowe do pojazdów JELCZ 315, 417 i TARPANA – pakiet zawierający 46 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: obudowa skrzyni biegów; skrzynia 
biegów TARPAN; tarcza sprzęgła; resory itp. 5 000

16 Szlifierka do płaszczyzn ZA-1 MATRA 1 177 1956 4 000

17 Szafy metalowe – pakiet zawierający 3 poz. asort., w tym: szafa metalowa na akta – 1 szt.; szafa na akta metalowa 1-drzwiowa (1500x700x500 mm) – 11 szt.; szafa na odzież metalowa 
(1850x7020x500 mm) – 28 szt. 2 900

18 Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności LUBLIN II 3322 2,4 1 SUL332212X0036302 1999 4 000

19 Kostka brukowa granitowa grafit 40x100 mm – pakiet w ilości 71,30 m2 600

20 Krzesła biurowe na metalowej podstawie twarde 410x410x790 mm – pakiet zawierający 117 szt. 300

21 Sprzęt i materiały instalacyjno-budowlane – pakiet zawierający 12 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: kompresor HMJ-2525; mieszarka budowlana MXP-160E; grzejniki 
stalowe; skrzydła drzwiowe itp. 800

22 Techniczne środki materiałowe do pojazdów STAR, JELCZ i TARPAN – pakiet zawierający 144 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: alternatory; bębny hamulcowe; gaźniki; 
głowice; skrzynie biegów; skrzynie rozdzielcze; wały napędowe itp. 20 000

23 Skrzynie ładunkowe do pojazdów STAR (w ilości 67 szt.) – pakiet zawierający 4 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: skrzynie ładunkowe 663.18.201; skrzynie ładunkowe 
płaskie itp. 23 000

24 Techniczne środki materiałowe do pojazdów GAZ 66 i JELCZ – pakiet zawierający 7 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: pompy wodne; opończa samochodu JELCZ; koła 
zębate itp. 1 200

25 Opony, dętki i ochraniacze dętek (po długim okresie przechowywania) – pakiet zawierający 15 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: opony 8.40-15T; opony L 185/80R 15C 
103/102R; dętki 12.00-18; ochraniacze dętek itp. 50 000

26 Sprzęt ppoż. – pakiet zawierający 15 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: prądownice uniwersalne 52; ubranie specjalne żaroodporne typ 3; głowice mgłowe itp. 600

27 Regały biblioteczne - różne (w ilości 21 szt.) – pakiet zawierający 5 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: regały biblioteczne 1-segmentowe; regały biblioteczne 
2-segmentowe; regały biblioteczne 3-segmentowe itp. 1 000

28 Skrzynie drewniane różne – pakiet zawierający 29 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: skrzynia drewniana do NB PG-9 (1062x504x305 mm); skrzynia drewniana do 125 
NB (821x464x294 mm); skrzynie do trotylu-różne; skrzynie drewniane do 120 NB (965x385x250 mm) itp. 43 000

29 Skrzynie drewniane do amunicji strzeleckiej – pakiet w ilości 1.900 szt. 32 000

30 Wagi różne – pakiet zawierający 3 poz. asort., w tym: waga z platformą nieautomatyczną (200,00 kg) – 2 szt.; waga dziesiętna odważnikowa WDO2 (200,00 kg) – 2 szt.;  
waga przesuwnikowa ELWAG (6,00 kg) – 2 szt. 800

31 Blacha stalowa grubości 20 mm - pakiet zawierający 306,50 kg 900

32 Techniczne środki materiałowe do samochodu UAZ – pakiet zawierający 82 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: błotniki przednie; szyby; pierścienie tłokowe; tuleje 
cylindrowe z tłokiem; koła zębate-różne; silniki wentylatora itp. 80 000

33 Autobus pasażerski AUTOSAN H-10.10 (ilość miejsc 43) 1 SUADW3ACPYS161067 2000 7 000

34 Agregat proszkowy i gaśnice różane – pakiet zawierający 14 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: agregat proszkowy AP 25; gaśnice śniegowe; gaśnice proszkowe – 
różne itp. 1 200

35 Pokład jachtu OMEGA 620x160 cm 1 b/d b/d 700

36 Pokład jachtu OMEGA 620x160 cm 1 b/d b/d 700

37 Bieżnia treningowa MARATHON KETTLER HS (uszkodzony panel sterowania) 1 b/d b/d 1 500

38 Bieżnia treningowa MARATHON KETTLER HS (uszkodzony panel sterowania) 1 b/d b/d 1 500

39 Bieżnia elektryczna SPORTSART T652 (uszkodzony panel sterowania) 1 0261/169 b/d 1 500

40 Kowadło (100,00 kg) z podstawą – pakiet zawierający 2 poz. asort. 2 000

41 Sprzęt łączności – pakiet zawierający 118 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: drukarki; komputery (dyski zdemontowane); rutery; zasilacze-różne; monitory; telefaksy-
różne; urządzenia ładujące itp. 3 000

42 Artykuły mundurowe – pakiet zawierający 11 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: bluza lekarza-bez rozmiaru; fartuch lekarza-bez rozmiaru; koszulo-bluza z długim 
rękawem kolor biały; wiatrówka oficera Marynarki Wojennej wz. 92; ubranie płócienne białe (stary wzór); paski do worka na pościel; koszula oficera kolor khaki itp. 3 000

Nazwa odpadu Ilość (kg)
Cena jednostkowa 
wywoławcza netto 

(zł/kg) 

43 Zużyte baterie i akumulatory ołowiowe (kod odpadu 16 06 01*) 6 459,90 2,70

44

Złom wybrakowanych wyrobów żeliwnych (kod odpadu 10 09 80) 2 500,00 1,10

Złom metali żelaznych (kod odpadu 16 01 17) 9 176,50 1,10

Złom miedzi, brązu, mosiądzu (kod odpadu 17 04 01) 31,49 18,00

Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) 17 060,40 1,10

Złom aluminiowy (kod odpadu 17 04 02) 181,96 6,00

Złom metali nieżelaznych (kod odpadu 16 01 18) 497,70 6,00

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (kod odpadu 16 02 14) 1 700,00 0,80

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń (kod odpadu 16 02 16) 410,00 0,80

45 Odpadowe trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 (kod odpadu 03 01 05) 2 000,00 0,01

46 Odpadowe opakowania z drewna (zużyte drewniane palety) (kod odpadu 15 01 03) 64 740,00 0,10

47 Odpadowe opakowania z tekstyliów (kod odpadu 15 01 09) 235,00 0,03

1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.07.2022 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 29.06 i 01.07.2022 r. w godz. 
8:00 – 12:00 w następujących miejscach:

  • poz. 1 24 WOG JW 3797 Giżycko, • poz. 2÷3 24 WOG JW 4808 Gołdap, • poz. 4÷8 1 BLog JW 1195 
Ciechanów, • poz. 9 21 WOG JW 2980 Braniewo, • poz. 10 21 WOG SOI Braniewo, • poz. 11÷15 24 WOG 
GZ Orzysz, • poz. 16 24 WOG JW 3797 Orzysz, • poz. 17 22 WOG SOI Przasnysz, • poz. 18 21 WOG Elbląg, 
• poz. 19÷21 21 WOG SOI Elbląg, • poz. 22÷25 2 RBLog Skład Elbląg, • poz. 26÷27 25 WOG SOI Osowiec, 
• poz. 28÷29 2 RBLog Skład Osowiec, • poz. 30÷31 25 WOG SOI Łomża, • poz. 32 25 WOG GZ Łomża,  
• poz. 33 22 WOG JW 3411 Lidzbark Warmiński, • poz. 34 RZI Olsztyn, • poz. 35÷42 magazyn AMW 
Olsztyn, • poz. 43÷47 24 WOG Giżycko, GZ i SOI Bemowo Piskie, GZ Orzysz, 2 RBLog Skład Olsztyn,  
2 RBLog Skład Elbląg, RZI Olsztyn.

  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.

3.  Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 30.09.2022 r. 
4.  Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie odpady wyszczególnione w danej pozycji 

przetargowej. 
5.  Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 10÷13, 15, 21÷28, 32, 34 i 41÷42 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. 43÷47 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 oraz w przypadku poz. 44 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.  Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału w Olsztynie, ul. Kasprowicza 1, pok. nr 
113 w terminie do dnia 05.07.2022 r. do godziny 14:00.

12.  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 4/OO-DG/2022 – nie otwierać przed 06.07.2022 r. do godziny 11:00”.
13.  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).
14.  Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można 

pobierać w siedzibie Oddziału w Olsztynie od dnia 22.06.2022 r. do dnia 05.07.2022 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”.

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

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

17.  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.

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

19.  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.

20.  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.

21.  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 2022 r. poz. 931, z późn. zm.) oraz wydanych na 
jej podstawie aktów wykonawczych.

22.  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.

23.  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.

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

25.  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 74, 89 536 31 75, 89 536 31 76 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00.

Oddział Regionalny AMW w Olsztynie
ul. Kasprowicza 1, 10–219 Olsztyn
tel. 89 536 31 00, fax 89 536 31 80

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


