WYCIĄG Z FORMULARZA OFERTOWEGO RZECZY RUCHOME KONCESJONOWANE STANOWIĄCE ODPADY
dot. przetargu nr 7/ŚB/2020 organizowanego przez Departament Gospodarki Mieniem Ruchomym AMW
w dniu: 2020-07-28
Kod odpadu

j.m.

Ilość

odpady z procesu naprawczego sprzętu uzbrojenia,
zawierające m.in. pudełka magazynków karabinu AK-47,
magazynki karabinu PM, pokrywy komory zamkowej, wyciory,
hełmy, taśmy do nabojów PK, sprężyny magazynków

16 01 17

kg

94,00

wybrakowane części broni m.in. magazynki i pudełka
magazynków, sprężyny magazynków, przyborniki do
karabinów

17 04 05

kg

20,50

wybrakowane uchwyty przednie do PM84, olejarki

17 02 03

kg

2,90

1

ZŁOM STALOWY KONCESJONOWANY

2

ŻELAZO I STAL - ZŁOM

3

TWORZYWA SZTUCZNE - ODPADY

4

ZŁOM STALOWY KONCESJONOWANY

wybrakowane części broni m.in. sprężyny powrotne i sprężyny
do magazynków, olejarki, wyciory, przyborniki do karabinów

16 01 17

kg

23,00

5

ZŁOM STALOWY KONCESJONOWANY

wybrakowane prowadnice do PPK

16 01 17

kg

31,00

1

ZŁOM ALUMINIOWY KONCESJONOWANY

łuski po nabojach sygnałowych kal. 26 mm.

17 04 02

kg

24,75

2

ZŁOM MOSIĘŻNY KONCESJONOWANY

łuski po nabojach kal. 5,56 i 7,62 mm oraz nabojach ślepych
kal. 9 mm.

17 04 01

kg

12 204,42

3

ZŁOM STALOWY KONCESJONOWANY

łuski po nabojach broni strzeleckiej, w większości o kal. 7,62
mm, kryzy po nabojach sygnałowych zanieczyszczone
papierem (ok. 200 kg) oraz elementy granatów hukowych (ok.
800 kg)

17 04 05

kg

3 936,72

4

ODPADY METALI ZANIECZYSZCZONE
SUBSTANCJAMI NIEBEZPIECZNYMI

pozostałości po demontażu urządzeń filtrowentylacyjnych
UFW-900, rury, kolanka, konstrukcje metalowe

17 04 09*

kg

500,00

5

ODPADY GUMOWE

części po maskach MP-5

15 02 03

kg

20,00

6

OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH ODPADY

korpusy plastikowe po nabojach sygnałowych NSCH-40M

15 01 02

kg

498,70

7

SORBENTY, MATERIAŁY FILTRACYJNE ODPADY

zużyte zanieczyszczone filrty FP-300P z demontażu urządzeń
filtrowentylacyjnych UFW-900

15 02 02*

kg

820,00

pozbawiona cech użytkowych: odzież ochronna FOO-1,
gumowe rękawice ochronne, buty - w ilości 3 243 kg oraz
odzież ochronna OP-1, maski MP-5 i rury gumowe - w ilości
371,1 kg, pozostała odzież ochronna, części gumowe masek - 1
400 kg

15 02 03

kg

5 014,10

8

SORBENTY MATERIAŁY FILTRACYJNE
TKANINY UBRANIA OCHRONNE - ODPADY

9

korpusy: metalowe po BDsZ, DM-11M, DM-2B - zawierające
resztki materiału dymotwórczego, tekturowe po CGŁ-1, RGDOPAKOWANIA ZAWIERAJĄCE POZOSTAŁOŚCI
2DB, RGD-2DCZ, MST - zawierające resztki materiału
SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH - ODPADY
dymotwórczego oraz z tworzyw sztucznych po RT, FOST
(ok. 50 % stanowią metalowe korpusy)

15 01 10*

kg

32 928,36

1

ZŁOM ALUMINIOWY KONCESJONOWANY

łuski po nabojach sygnałowych kal. 26 mm, łuski po nabojach
kal. 5,56 mm

17 04 02

kg

152,79

2

ZŁOM MOSIĘŻNY KONCESJONOWANY

łuski po nabojach kal. od 5,56 mm do 14,5 mm

17 04 01

kg

35 652,94

3

ZŁOM STALOWY KONCESJONOWANY

łuski po nabojach kal. od 7,62 mm do 14,5 mm, korpusy
granatów hukowo błyskowych, ogniwa taśm po nabojach kal.
od 7,62 mm do 14,5 mm

17 04 05

kg

11 394,81

Nr pakietu

PAKIET nr 7

Opis szczegółowy

PAKIET nr 11

Nazwa rzeczy ruchomej koncesjonowanej
stanowiącej odpady z zasobów MON

PAKIET NR 22

Nr
poz.

Wyjaśnienia:
Niniejszy wyciąg z formularza ofertowego ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu
1. Cywilnego (Dz. U. z z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.).
Formularz oferty wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi oferty przetargowej m.in. miejsce przechowywania, cena wywoławcza, będzie
2. dostępny po wcześniejszym przesłaniu kopii dokumentu uprawniającego do zakupu i otrzymaniu hasła od organizatora przetargu - Departamentu
Gospodarki Mieniem Ruchomym Biura Prezesa AMW.
Zakup ww. rzeczy ruchomych koncesjonowanych, stanowiących odpady, jest możliwy na podstawie dokumentu uprawniającego do nabycia rzeczy
ruchomych koncesjonowanych zgodnie z art. 60-61 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i
3. obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1214,
z późn. zm.), a w przypadku odpadów, dodatkowo z ustawą
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.).
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 22-314 97 97

