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I N F O R M A C J A O S P R Z E D A Ż Y P O P R Z E T A R G O W E J 

R Z E C Z Y  R U C H O M Y C H  K O N C E S J O N O W A N Y C H  

W Y C O F A N Y C H  Z  Z A S O B Ó W  M O N  

 
1. Przedmiotem oferty poprzetargowej są małe okręty rakietowe projektu 1241 RE typu Tarantul I 

o numerach burtowych: 436, 437, wycofane z zasobu MON. 

2. Informacje dotyczące przedmiotu oferty poprzetargowej (rodzaj, typ, ilość, wysokość minimalnej 
jednostkowej ceny netto oferty, miejsce przechowywania) w postaci szczegółowej oferty 
stanowiącej załącznik do obwieszczenia, są dostępne na stronie internetowej AMW: 
www.amw.com.pl w zakładce „uzbrojenie”- OFERTA POPRZETARGOWA NR 1/2017/DOS/AMW 
wyłącznie dla przedsiębiorców posiadających uprawnienia określone w ust. 4.  

 Dostęp do szczegółowej oferty i formularza ofertowego wraz ze specyfikacjami będzie możliwy po 
otrzymaniu hasła w Departamencie Obrotu Specjalnego Biura Prezesa AMW. W tym celu 
należy przesłać pismo wraz z podaniem informacji: nazwa firmy, adres, telefon kontaktowy, forma 
prawna na wskazany adres e-mail:b.polomska@amw.com.pl lub i.lasota@amw.com.pl  

3. Przed złożeniem oferty poprzetargowej ww. okręty objęte niniejszą ofertą będzie można oglądać 
w dniu 04-07-2017r., po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Działu ds. Rzeczy Ruchomych 
Koncesjonowanych. Zgłoszenie chęci oględzin okrętów należy złożyć w formie pisemnej: fax. 
(22) 314 99 00 lub e-mail: m.kaminski@amw.com.pl, najpóźniej do dnia 20.06.2017r.  

4. Ofertę poprzetargową mogą złożyć: 

1) przedsiębiorcy mający siedzibę na terenie RP, którzy są uprawnieni do nabywania rzeczy 
ruchomych koncesjonowanych zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu 
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 
amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 290); 
2) przedsiębiorcy mający swoją siedzibę poza granicami RP, na terenie Unii Europejskiej albo poza 
tym obszarem i mający swoją siedzibę w kraju, który podpisał Porozumienie z Wassenaar i nie jest 
objęty przez Unię Europejską zakazem obrotu uzbrojeniem.  

5. Oferta poprzetargowa musi być złożona w formie pisemnej, na formularzu ofertowym 
stanowiącym załącznik do niniejszego obwieszczenia i powinna zawierać: 

1) dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe; 
2) proponowaną cenę ofertową jednostkową netto. 

a) cena ofertowa jednostkowa netto nie może być niższa od minimalnej jednostkowej ceny 
netto wskazanej w formularzu ofertowym, 

b) cenę ofertową jednostkową netto należy podać w PLN. 
 

6. Ofertę poprzetargową należy złożyć w Biurze Prezesa Agencji Mienia Wojskowego (pokój nr 22) 
lub przesłać pocztą na adres: Agencja Mienia Wojskowego, ul. Nowowiejska 26 A, 00-911 
Warszawa w terminie do dnia 07.07.2017r. do godz. 16:00. O terminie złożenia oferty decyduje 
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data jej wpływu do AMW. Oferta musi znajdować się w zamkniętej (zaklejonej) kopercie, na której 
oferent umieszcza: 
1) nazwę oraz adres oferenta; 
2) dopisek: „OFERTA POPRZETARGOWA NR 1/2017/DOS AMW. 

W sytuacji niewłaściwego oznaczenia oferty ryzyko jej przypadkowego otwarcia spoczywa 
na oferencie.  

7. Oferta poprzetargowa złożona na formularzu ofertowym przez oferenta, określonego w ust. 4 pkt 
1 powinna być podpisana przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentacji oferenta zgodnie z KRS 
lub CEIDG, w tym przynajmniej przez jedną osobę uprawnioną do prowadzenia lub kierowania 
działalnością określoną w koncesji, a w przypadku oferenta, określonego w ust. 4 pkt 2 powinna 
być podpisana zgodnie z obowiązującym sposobem reprezentacji i powinno to bezpośrednio 
wynikać z dokumentów dołączonych do formularza ofertowego. 

8. W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez pełnomocnika, do oferty musi być dołączony 
w oryginale pisemny dokument (pełnomocnictwo), z którego będzie wynikał zakres umocowania. 

9. Nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert wspólnych. 

10. Do oferty poprzetargowej złożonej na formularzu ofertowym należy dołączyć: 

1) przez oferenta określonego w ust. 4 pkt 1  
a) aktualną koncesję MSWiA/MSW (wraz z decyzjami) uprawniającą do nabycia rzeczy 

       ruchomych koncesjonowanych, 
b) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorstw KRS/wydruk z CI KRS lub aktualny wydruk  

       z CEIDG, 
c)    pełnomocnictwo zgodnie z ust. 8 (jeżeli dotyczy). 

2) przez oferenta określonego w ust. 4 pkt 2  
a) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru przedsiębiorców w kraju siedziby oferenta 

wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, 
b) oświadczenie w oryginale potwierdzające posiadanie uprawnienia do obrotu uzbrojeniem 

oraz zawierające informację dotyczącą kraju końcowego przeznaczenia i końcowego 
użytkownika ww. okrętów podpisane zgodnie z obowiązującym sposobem reprezentacji, 
jak zostało to określone w ust. 7 i 8 – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7, 

c) pełnomocnictwo zgodnie z ust. 8 wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski (jeżeli 
dotyczy). 

11. Dokumenty, o których mowa w ust. 10 pkt 1 lit. a) należy złożyć w kopiach poświadczonych 
„za zgodność z oryginałem” przez oferenta zgodnie z obowiązującym sposobem reprezentacji, 
jak zostało to określone w ust. 7 i 8. 

12. Koszty sporządzenia oferty oraz innych dokumentów ponosi oferent niezależnie od wyniku 
wyboru oferty. 

13. Przy weryfikacji ofert ocenie podlegają:  
1) cena; 
2) bezpieczeństwo transakcji obrotu uzbrojeniem zgodnie z kryteriami kontroli obrotu 

wynikającymi z ustawy z dn. 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, 
technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla 
utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2017r. poz. 1050). 

 Decyzję o sprzedaży ww. okrętów podejmuje Prezes Agencji Mienia Wojskowego. 

14. O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.  

15. Oferent, którego oferta została wybrana jest zobowiązany do podpisania umowy sprzedaży 
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okrętów, w której zostanie wyznaczony termin płatności i odbioru, w terminie do 15 dni 
roboczych od daty wysłania powiadomienia, o którym mowa w pkt. 14. 

 Wzór umowy sprzedaży okrętów stanowi załącznik:  
1) nr 4 dla oferentów określonych w ust. 4 pkt 1; 
2) nr 5 i 6 dla oferentów określonych w ust. 4 pkt 2. 

16. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze wzorem umowy oraz informacjami zamieszczonymi 
na stronie internetowej AMW www.amw.com.pl w zakładce „uzbrojenie” – OFERTA 
POPRZETARGOWA NR 1/2017/DOS/AMW. 

17. Agencja Mienia Wojskowego zastrzega sobie, bez podania przyczyny i na każdym etapie 
postępowania ofertowego prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez możliwości 
dochodzenia jakichkolwiek roszczeń i odszkodowań przez oferentów. 

18. Wydanie okrętów nabywcy nastąpi: 

1) w przypadku oferentów określonych w ust. 4 pkt. 1 po podpisaniu umowy sprzedaży 
i zapłaceniu ceny nabycia powiększonej o należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w RP. 

2) w przypadku oferentów określonych w ust. 4 pkt. 2 po podpisaniu umowy, uzyskaniu przez 
AMW pozwolenia, wydanego przez odpowiednie władze RP na wywóz/transfer 
wewnątrzunijny, na podstawie dostarczonego przez oferenta certyfikatu importowego 
lub oświadczenia końcowego użytkownika spełniających wymogi prawa polskiego 
oraz zapłaceniu ceny nabycia i kaucji na poczet podatku VAT obowiązującego na terenie RP; 

Oświadczenie końcowego użytkownika zgodnie z ustawą z dn. 29 listopada 2000 r. o obrocie 
z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa 
państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2017r. poz. 
1050) powinno zawierać: 

a) nazwę i adres eksportera lub dostawcy; 
b) określenie towaru o znaczeniu strategicznym, jego opis, oznaczenie, ilość i wartość 

oraz numer kontrolny ML; 
c) opis końcowego zastosowania towaru o znaczeniu strategicznym; 
d) określenie kraju końcowego przeznaczenia; 
e) nazwę i adres zagranicznego końcowego użytkownika; 
f) zobowiązanie końcowego użytkownika do nieprzekazywania uzbrojenia odbiorcom w kraju 

objętym embargiem na broń, jeżeli przedmiotem obrotu jest uzbrojenie; 
g) zobowiązanie końcowego użytkownika do nieprzekazywania towaru o znaczeniu 

strategicznym żadnemu innemu podmiotowi bez uprzedniej zgody organu kontroli obrotu; 
h) poświadczenie przez właściwy organ kraju końcowego użytkownika przyjęcia 

przez końcowego użytkownika zobowiązań, o których mowa w pkt. f) i g), oraz oświadczenie 
właściwego organu kraju końcowego użytkownika, że końcowy użytkownik jest upoważniony 
do posiadania towarów o znaczeniu strategicznym; 

i) zobowiązanie właściwego organu kraju końcowego użytkownika, że bez wcześniejszej zgody 
tego organu nie zostanie udzielone zezwolenie na: wywóz, sprzedaż, pożyczenie 
lub dysponowanie towarami o znaczeniu strategicznym objętymi oświadczeniem w inny 
sposób niż określony w oświadczeniu końcowego użytkownika; 

j) nazwę i adres zagranicznego importera lub odbiorcy; 
k) zobowiązanie importera lub odbiorcy do nieprzekazywania uzbrojenia odbiorcom z kraju 

przeznaczenia objętego embargiem na broń, jeżeli przedmiotem obrotu jest uzbrojenie; 
l) zobowiązanie importera lub odbiorcy do nieprzekazywania towaru o znaczeniu strategicznym 

żadnemu innemu odbiorcy niż końcowy użytkownik bez uprzedniej zgody rządu RP; 
m) poświadczenie przez właściwy organ kraju importera lub odbiorcy przyjęcia przez importera 

lub odbiorcę zobowiązań, o których mowa w pkt. k) lub l), oraz oświadczenie właściwego 
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organu kraju importera lub odbiorcy, że importer lub odbiorca jest upoważniony 
do posiadania towarów o znaczeniu strategicznym; 

n) wskazanie pośrednich nabywców, o ile występują. 

Certyfikat importowy lub oświadczenie końcowego użytkownika wystawione przez władze kraju 
oferenta mającego siedzibę w: Argentynie, Turcji, Korei Płd., RPA, Meksyku, Ukrainie muszą zostać 
poświadczone we właściwej miejscowo ambasadzie lub konsulacie RP.  

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: (22) 314 97 92, (22) 314 98 85. 

Załączniki: 

załącznik nr 1: formularz ofertowy; 
załącznik nr 2: szczegółowy opis towaru ujętego w poz. nr 1 formularza ofertowego;  
załącznik nr 3: szczegółowy opis towaru ujętego w poz. nr 2 formularza ofertowego;  
załącznik nr 4: wzór umowy sprzedaży okrętów – nabywca określony w ust. 4 pkt 1;  
załącznik nr 5: wzór umowy na sprzedaż okrętów – nabywca określony w ust. 4 pkt 2 mający siedzibę 
poza UE;  
załącznik nr 6: wzór umowy na sprzedaż okrętów – nabywca określony w ust. 4 pkt 2 mający siedzibę 
w UE; 
załącznik nr 7: wzór oświadczenia o uprawnieniu do obrotu uzbrojeniem;  
 
 
 


