
Zestawienie wyników przetargu nr 9/ŚB/2021 

 w części ŚRODKI BOJOWE 

brak złożonych ofert 

 w części sprzęt OPBMR 

brak złożonych ofert 

 w części rzeczy ruchome koncesjonowane stanowiące odpady 

Zostały sprzedane pakiety nr 31, 32 i 33 

 

Zasady składania ofert poprzetargowych do przetargu nr 9/ŚB/2021 

Ofertę poprzetargową na zakup pozostałych pakietów mienia można składać w Biurze Prezesa 

AMW (pok. 22) w terminie do dnia 2021-11-26 do godz. 12.00. 

1. Oferta musi znajdować się w zamkniętej (zaklejonej) kopercie, na której oferent umieszcza: 

 nazwę oraz adres oferenta, 

 dopisek: „oferta poprzetargowa dot. przetargu nr 9/ŚB/2021 – DMR AMW”. 

2. Ofertę zakupu należy składać na całość mienia znajdującego się w wykazie wybranego pakietu (nie 

dopuszcza się ofert częściowych). Dla każdej pozycji przetargowej wybranego pakietu należy 

podać cenę ofertową jednostkową netto, z których zostanie wyliczona wartość oferty dla całego 

pakietu. 

3. Cena ofertowa jednostkowa netto danej pozycji przetargowej nie może być niższa niż cena 

wywoławcza jednostkowa netto tej pozycji w przetargu. 

4. Oferta w formie papierowej musi 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. 

5. Do oferty w formie papierowej należy dołączyć aktualną koncesję MSWiA/MSW (wraz 

z decyzjami) uprawniającą do nabycia rzeczy ruchomych koncesjonowanych (kserokopia). 

6. Do oferty na rzeczy ruchome stanowiące odpady dodatkowo należy załączyć: 

a) aktualną decyzję na zbieranie lub przetwarzanie (odzysk albo unieszkodliwianie) odpadów 

wydanej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 779 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.). 

W przypadku, gdy oferent nie uzyskał zmiany posiadanych uprawnień wymaganych do 

gospodarowania odpadami w zakresie określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.), zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument 

poświadczający, że w terminie do dnia 5 marca 2020 r. złożył wniosek o zmianę posiadanej decyzji 

oraz oświadczenie, że zawarł w tym wniosku kody odpadów będące przedmiotem jego oferty. 

b) oświadczenie w sprawie rodzajów transportowanych odpadów, ujętych w rejestrze BDO (wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do obwieszczenia o przetargu). 

7. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5 - 6 ppkt. a), powinny być poświadczone „za zgodność 

z oryginałem” przez oferenta lub osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli  

w imieniu oferenta. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 6 ppkt b) należy złożyć podpisane przez 

osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. 

8. Organizator przetargu dopuszcza możliwości składania ofert wspólnych, jednak tylko gdy każdy 

z oferentów z osobna spełni warunek dotyczący koncesji oraz ww. zezwoleń, o których mowa 

w pkt. 6 ppkt. a). W takim przypadku oferenci zobowiązani są ustanowić pełnomocnika 

do reprezentowania ich w przetargu oraz załączyć do oferty w oryginale stosowne 

pełnomocnictwo. Przed podpisaniem umowy organizator przetargu może żądać umowy regulującej 

współpracę oferentów. 

9. Decyzję w sprawie sprzedaży poprzetargowej podejmuje każdorazowo Prezes AMW. 


