PRZETARG PUBLICZNY PISEMNY NR 11/OS/2022
NA SPRZEDAŻ RZECZY RUCHOMYCH KONCESJONOWANYCH
WYCOFANYCH Z ZASOBÓW MON
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2022-06-09 o godz. 12.00 w Biurze Prezesa Agencji Mienia Wojskowego
w Warszawie, ul. Nowowiejska 26A, sala nr 502 (V piętro)
1.

Postępowanie przetargowe przeprowadzone będzie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
5 października 1993r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez
przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz. 443 z późn. zm.) oraz
regulaminem przetargu publicznego na sprzedaż rzeczy ruchomych koncesjonowanych stanowiącym załącznik do
decyzji 108/2019 Prezesa AMW z dnia 2019-10-17 z późn. zm.

2.

Do przetargu mogą przystąpić podmioty uprawnione do nabywania rzeczy ruchomych koncesjonowanych zgodnie z
ustawą z dnia 13 czerwca 2019 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 2020 r. poz. 1545 z późn. zm.).

3.

Informacje dotyczące przedmiotu przetargu (rodzaj, typ, ilość, wysokość ceny wywoławczej, miejsce składowania
oferowanych rzeczy ruchomych koncesjonowanych) w postaci szczegółowej oferty, stanowiącej załącznik do
niniejszego obwieszczenia, są dostępne na stronie internetowej AMW: www.amw.com.pl w zakładce „uzbrojenie”,
wyłącznie dla podmiotów posiadających uprawnienia jak w ust. 2. Pobranie formularza ofertowego wraz ze
specyfikacjami pakietów asortymentowych będzie możliwe po wcześniejszym przesłaniu kopii dokumentu
uprawniającego do zakupu i otrzymaniu hasła od organizatora przetargu.

4.

Ofertę zakupu wybranych pozycji przetargowych należy składać w Biurze Prezesa AMW (pok. 22)
w terminie do dnia 2022-06-09 do godz. 11:00 na wykazie – formularzu ofertowym dostępnym na stronie
internetowej www.amw.com.pl w zakładce „uzbrojenie”. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób
uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i
przeznaczenie. Oferta musi znajdować się w zamkniętej (zaklejonej) kopercie, na której oferent umieszcza:
 nazwę oraz adres oferenta;
 dopisek: „Przetarg nr 11/OS/2022 – DMR AMW”

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranego

asortymentu. Wadium należy wnieść w pieniądzu, w walucie polskiej (PLN) przelewem na konto: Agencja Mienia
Wojskowego, nr rachunku: BGK 98 1130 1017 0000 0060 0720 0019 z adnotacją: „Wadium na przetarg nr
11/OS/2022” najpóźniej w przeddzień terminu składania ofert. Wadium uznaje się za skutecznie wniesione gdy
zostało zaksięgowane na rachunku organizatora przetargu najpóźniej w przeddzień terminu składania ofert.
6. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami podanymi w pełnym
obwieszczeniu o przetargu zamieszczonym na stronie internetowej AMW: www.amw.com.pl w zakładce
„uzbrojenie” oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Prezesa AMW.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 22 314 98 94

