
 

 

ODDZIAŁ REGIONALNY AMW 

W WARSZAWIE 
ul. Chełmżyńska 9, 04–247 Warszawa 

tel. (22) 326-10-10, faks (22) 326-10-01 

e-mail: warszawa@amw.com.pl;www.amw.com.pl 

 

NIP:5261038122 REGON:011263946BDO: 000001319 

 

 

O G Ł A S Z A  

PRZETARG PISEMNY PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ WYMIENIONEGO SPRZĘTU 

(ARTYKUŁÓW/ODPADÓW) 

Nr 

poz. 

przet. 

Nazwa sprzętu – marka/typ (artykułu/odpadu) Jm. 

Ilość 

poz.  

przet./Jm. 

Nr 

fabryczny 

Rok 

prod. 

Cena 

wywo- 

ławcza 

netto (zł) 

za poz. 

przet./Jm. 

1-5 Zbiornik stalowy do przechowywania MPS ZSP-50 5 

576 1959 6 000,00 

507 1959 6 000,00 

677 1955 6 000,00 

672 1955 6 000,00 

673 1955 6 000,00 

6-10 Zbiornik stalowy do przechowywania MPS ZSP-100  5 

25 1973 12 000,00 
36 1973 12 000,00 

37 1973 12 000,00 

16 1973 12 000,00 

23 1973 12 000,00 

11 Drewno z wycinki − liściaste/iglaste ‒ pakiet 220 m3 3 500,00 

12 Frezarko tarczówka DYFD 2 1 3038 1982 2 500,00 

13 Obrabiarka wieloczynnościowa DYMA-4 1 325 1984 700,00 

14 Szlifierka taśmowa typ DZJA-200 1 7070 1982 1 500,00 

15 Motopompa pożarnicza M 8/8-PO5 1 010306/15524 1979 1 500,00 

16 
Części do samochodów ciężarowych, głównie STAR i JELCZ – pakiet zawierający 65 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: skrzynia biegów, rozrusznik, 

przewody, uszczelki itp. 
2 000,00 

17 Resory do samochodów JELCZ i STAR – pakiet zawierający 5 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 5 500,00 

18 Skrzynie metalowe na akta i szafy kartotekowe – pakiet zawierający 5 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 4 000,00 

19 Szafy metalowe na akta – pakiet zawierający 80 szt. 7 000,00 

20-32 Silnik zaburtowy DE-45DS 13 

01077 1980 300,00 

01080 1980 300,00 

01137 1980 300,00 

01361 1988 300,00 

00988 1979 300,00 

00997 1979 300,00 

00991 1979 300,00 

00993 1979 300,00 

009668 1979 300,00 

01335 1987 300,00 

01329 1987 300,00 

00225 1975 300,00 

00694 1978 300,00 

33 Zestaw studzienno-wiertniczy ZSW-15 (z wyposażeniem wg opisu) 1 00007  4 000,00 

34 Dystrybutor paliw płynnych HOC-06-00 ‒ pakiet 2 szt. 1 9304006; 9304048 
1994 

1984 
300,00 

35 Beczki po produktach MPS, 123 szt. – pakiet zawierający 14 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu)  1 000,00 

36 Pompy ręczne do produktów MPS, 44 szt.  – pakiet zawierający 5 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 2 500,00 

37 
Sprzęt służby MPS – pakiet zawierający 32 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: lejki, kanistry, węże, pojemniki plastikowe i stalowe na produkty MPS 

itp. 
800,00 

38 
Sprzęt inżynieryjny ‒ pakiet zawierający 21 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: tablice ładowania akumulatorów, zespoły prostownikowe, mierniki 

poziomu napięcia itp. 
1 000,00 

39 Wyroby hutnicze ‒ pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: blacha miedziana 680 mm, gr. 0,6 mm ‒ 220 kg oraz stal ceowa NP-40 ‒ 771 kg 4 000,00 

40 Stacja oczyszczania powietrza SOP/P-1 200,00 

41 Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia SBS 4,2 mm - pakiet 105 m2 600,00 

42 Bęben wielki marszowy SONOR 300,00 

43 Zestaw perkusyjny PREMIER (uszkodzony bęben) 500,00 

44 Drewno z wycinki - liściaste/iglaste ‒ pakiet 77,00 m3 2 000,00 

45 
Części do samochodów ciężarowych ZIŁ, STAR oraz KRAZ - pakiet zawierający 51 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: silniki, opończe, bębny 

hamulców, sprzęgła itp. 
5 000,00 

46 
Części do samochodów osobowych, głównie Opel Astra - pakiet zawierający 137 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: amortyzatory, klocki i tarcze 

hamulcowe, wahacze itp. 
5 000,00 

47 Materiały do drukarek laserowych ‒ pakiet zawierający 8 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 1 000,00 

48 
Sprzęt medyczny – pakiet zawierający 33 poz. asort (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: autoklaw, inhalator, szafki apteczne, waga lekarska, wanienki emaliowane 

itp. 
400,00 

49 Sprzęt informatyczny - pakiet zawierający 146 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: komputery (pozbawione dysków twardych), drukarki, monitory itp. 500,00 

50 Części do samochodów ZIŁ oraz KRAZ - pakiet zawierający 81 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: chłodnice, wały napędowe, bębny hamulcowe itp. 2 000,00 

51 Skrzynia ładunkowa do samochodu STAR 266 500,00 

52 Agregat sprężarkowy WAN-AW 1 000,00 

53 Sprzęt sportowy - pakiet zawierający 18 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: ciężarki, kaski bokserskie, hantle itp. 1 500,00 

mailto:warszawa@amw.com.pl
http://www.amw.com.pl/
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54 Kosiarki, kosy ‒ pakiet zawierający 11 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 900,00 

55 Tarcze do cięcia metalu i stali, 191 szt. – pakiet zawierający 3 poz. asort (wg oddzielnego wykazu)  1 000,00 

56 Zbiornik ciśnieniowy lakierniczy MP10, 10L – pakiet zawierający 2 szt. 5 000,00 

57 Części do samochodów VOLVO – pakiet zawierający 84 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: amortyzatory, tłumiki, tarcze i klocki hamulcowe itp. 6 000,00 

58 
Części do samochodów HONKER oraz LUBLIN – pakiet zawierający 170 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: amortyzatory, bębny i tarcze hamulcowe, 

resory, śluby, uszczelki itp. 
12 000,00 

59 
Części do samochodów ciężarowych, głównie STAR – pakiet zawierający 125 poz. asort (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: koła bierne i zębate, pompa 

wspomagania, wałki napędowe itp. 
5 000,00 

60 
Części do samochodów FIAT – pakiet zawierający 142 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: amortyzatory, filtry, tarcze i klocki hamulcowe, nakrętki, 

uszczelki itp. 
4 000,00 

61 Kołpaki – pakiet zawierający 3 poz. asort., w tym kołpak koła 14” 2180 – 196 szt., kołpak koła 16” 6006040 – 15 szt. oraz kołpak koła uniwersalny 16” – 144 szt. 1 500,00 

62 Opony – pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym opona letnia 175/70R13 – 32 szt. oraz opona letnia 195/R14C 104 P – 34 szt.   3 000,00 

63 Płyta wiórowa laminowana 10 mm mahoń - pakiet 222 m2 500,00 

64 Palniki olejowe dwustopniowe (z demontażu) − pakiet 2 szt., w tym palniki: DE DIETRICH M.300 S − 1 szt. oraz WL40-Z-A − 1 szt. 400,00 

65 

Przepracowane mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych (kod odpadu 13 01 

10*) 
kg 471,70   0,25 

Przepracowane inne oleje hydrauliczne (kod odpadu 13 01 13*) kg 851,40   0,25 

Przepracowane mineralne oleje silnikowe (kod odpadu 13 02 05*) kg 5 262,17   0,30 

Przepracowane syntetyczne oleje silnikowe (kod odpadu 13 02 06*) kg 1 088,00   0,30 

Przepracowane inne oleje silnikowe, smarowe i przekładniowe (kod odpadu 13 02 08*) kg 11 739,56   0,30 

Przepracowane płyny hamulcowe (kod odpadu 16 01 13*) kg 191,52   0,01 

Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje (kod odpadu 16 01 14*) kg 9 836,18   0,01 

Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 (kod odpadu 16 01 15) kg 1 218,50   0,01 

66 

Odpady z toczenia i piłowania żelaza (kod odpadu 12 01 01) kg 231,00   0,30 

Złom metali żelaznych (kod odpadu 16 01 17) kg 14 657,85   0,50 

Złom metali nieżelaznych (kod odpadu 16 01 18) kg 237,30   3,00 

Złom miedzi brązu i mosiądzu (kod odpadu 17 04 01) kg 82,15   12,00 

Złom aluminiowy (kod odpadu 17 04 02) kg 598,25   3,50 

Złom ołowiu (kod odpadu 17 04 03) kg 16,90   3,00 

Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) kg 56 738,13   0,45 

Złom mieszanin metali (kod odpadu 17 04 07) kg 233,90   1,00 

Odpadowe kable inne niż wymienione w 17 04 10 (kod odpadu 17 04 11) kg 73,45   1,00 

67 

Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC (kod odpadu 16 02 11*) kg 3 410,00   0,20 

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (kod odpadu 16 

02 13*) 
kg 11 906,00   0,20 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (kod odpadu 16 02 14) kg 28 659,74   0,25 

Odpadowe elementy usunięte z zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (kod odpadu 16 02 16) kg 1 246,50   0,35 

68 

Zużyte baterie i akumulatory ołowiowe (kod odpadu 16 06 01*) kg 5 106,00   2,00 

Zużyte baterie i akumulatory niklowo-kadmowe (kod odpadu 16 06 02*) kg 19,90   1,00 

Zużyte inne baterie i akumulatory (kod odpadu 16 06 05) kg 1 108,00   1,00 

69 Odpadowe kable inne niż wymienione w 17 04 10 (kod odpadu 17 04 11) kg 10 583,00   4,50 

70 Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) kg 50 000,00   0,50 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 czerwca 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie, ul. Chełmżyńska9. 

2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 27 i 28.05.2020 r. w godz. 8:00÷14:00 w następujących miejscach: 

 poz. 1÷10 – 23 BLT Mińsk Mazowiecki, p. W. CZAJKA; 

 poz. 11÷19 – SZI Warszawa, ul. Nieświeska 54/56, pani M. ILCZUK; 

 poz. 20÷33 – 26 WOG SPS Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Obwodowa 294, p. M. SZCZĘSNY; 

 poz. 34 – 2 RBLog Warsztaty Techniczne Pilawa, ul. Wojska Polskiego, p. P. ROGALA; 

 poz. 35÷37 – 2 RBLog Skład Puszcza Mariańska, p. M. ZACZKOWSKI; 

 poz. 38 – 26 WOG Zegrze, ul. Juzistek 2, p. M. MASANOWSKI; 

 poz. 39÷41 – JW Nr 2063 Warszawa, ul. Banacha 2, magazyn, ul. Nowowiejska 26C, p. M. KOT; 

 poz. 42, 43 – JW Nr 3964 Warszawa, ul. Bystra 1, magazyn, ul. Nieświeska 54/56, p. M. SZCZEPAŃSKI; 

 poz. 44 – 1 BLTr Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1 C, p. W. DĘBSKI; 



 poz. 45÷48 – 2 RBLog Skład Warszawa, ul. Marsa 110 (wejście od ul. Gembarzewskiego), pani S. KOSIM  (poz. 45÷47), p. W. ŁAZUGA 

(poz. 48); 

 poz. 49 – RCI Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13, pan W. KOTARSKI; 

 poz. 50, 51 – 2 RBLog RWT Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Obwodowa 171, p. J. DĄBROWSKI; 

 poz. 52÷62 – JW Nr 6021 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13, p. T. WRÓBEL (poz. 52, 55, 56), pani G. ORKWISZEWSKA (poz. 53), p. M. 

KRAWCZYK (poz. 54), p. K. GRZEGORZEWSKI (poz. 57÷62, magazyn ul. 29 Listopada 1); 

 poz. 63 – Departament Administracyjny MON Warszawa, ul. Rakowiecka 2, p. K. WĄCHAŁA; 

 poz. 64 – OR MON Pruszków, ul. Grodziska 1, pani M. PORĘCKA; 

 poz. 65 – JW 2305 Warszawa, JW NR 6021 Warszawa, 2 RBLog Skład Puszcza Mariańska, 23 BLT Mińsk Mazowiecki, 26 WOG (GZ 

Białobrzegi, GZ Kazuń, GZ Wesoła), 42 BLSz (ZZ Borzęcin, ZZ Sochaczew, ZZ Olszewnica), SKW Warszawa, JW Janówek, OZ ŻW 

Warszawa, WOFiTM Celestynów; 

 poz. 66 – JW NR 6021 Warszawa, 1 BLTR Warszawa, SZI Warszawa, CZC SZ Warszawa, DA MON Warszawa, SKW Warszawa, OZ ŻW 

Warszawa, JW Janówek, 2 RBLog (WRPK Warszawa i RWT Nowy Dwór Mazowiecki) 23 BLT Mińsk Mazowiecki, 26 WOG (Warszawa 

SOI, Białobrzegi SOI, Kazuń SOI rej. Modlin/NDM, Zegrze SOI), 42 BLSz SOI Sochaczew; 

 poz. 67 – JW NR 6021 Warszawa, 1 BLTR Warszawa, SZI Warszawa, CZC SZ Warszawa, DA MON Warszawa, SKW Warszawa, OZ ŻW 

Warszawa, JW Janówek, 23 BLT Mińsk Mazowiecki, 26 WOG (Warszawa SOI, Białobrzegi SOI, Kazuń SOI rej. Modlin/NDM, Zegrze SOI), 

42 BLSz (SOI Sochaczew/ ZZ Borzęcin), 2 RBLog RWT Nowy Dwór Mazowiecki; 

 poz. 68 – JW NR 6021 Warszawa, CZC SZ Warszawa, SKW Warszawa, 1 BLT Warszawa, 2 RBLog RWT Nowy Dwór Mazowiecki, 26 WOG 

SOI Wesoła; 

 poz. 69 – CZC SZ Warszawa; 

 poz. 70 – DA MON Warszawa. 

Szczegółowy wykaz miejsc magazynowania odpadów ujętych pod pozycją 65÷70 do wglądu na stronie internetowej www.amw.com.pl oraz 

u organizatora przetargu. 

 

UWAGA: Osoby dokonujące oględzin mienia ujętego w przetargu winny być zaopatrzone w rękawiczki oraz maseczki ochronne. 

 

3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 15.09.2020 r., dla pozycji nr 70 termin odbioru ustala się do dnia  

31.07.2020 r.  

4. Szczegółowe wykazy mienia oferowanego w poz.: 16÷18, 35÷38, 45÷50, 53÷55, 57÷60 oraz opis wyposażenia sprzętu oferowanego w poz. 33 do 

wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania. 

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranych pozycji przetargowych, w tym na 

stanowiące odpady: poz. 65 – 587,02 zł, poz. 66 – 3 708,00 zł, poz. 67 – 1 066,44 zł, poz. 68 – 1 133,99 zł, poz. 69 – 4 762,35 zł,  

poz. 70 – 2 500,00 zł. 

Wadium należy wpłacać tylko przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 

00-955 Warszawa, nr konta: 17 1130 1017 0000 0060 0720 0022, podając w tytule przelewu numer i datę przetargu oraz numery wybranych pozycji 
przetargowych. 

6. Oferenci, którzy wpłacili wadium, zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy  

AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu. 

7. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli: 

 oferent, którego oferta została wybrana, nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty, 

 oferent, uchyla się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży. 

8. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od daty 

zakończenia przetargu. 

Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Pozostałą kwotę należy wpłacić przelewem na konto Agencji Mienia 
Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, nr konta:18 1130 1017 0000 0060 0720 0004. 

9. Do przetargu na poz. 65 ÷ 70 mogą przystąpić podmioty gospodarcze, które posiadają:  

 zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odbioru i obrotu odpadów stanowiących przedmiot przetargu; 

 zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie (odzysk albo unieszkodliwianie) odpadów stanowiących przedmiot ww. pozycji przetargowych; 

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 oraz ustawie z dnia19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

niektórych innych ustaw, zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument poświadczający, że w terminie do dnia 5 marca 2020 r. złożył wniosek o 

zmianę posiadanej decyzji oraz, że we  wniosku tym, zawarł kody odpadów będące przedmiotem jego oferty; 

 zaświadczenie o wpisie do rejestru BDO opatrzone numerem rejestrowym, w zakresie transportu odpadów stanowiących przedmiot w/w pozycji 

przetargowych; 

 w przypadku poz. 67 zaświadczenie o wpisie do rejestru BDO opatrzone numerem rejestrowym, w zakresie zbierania, przetwarzania albo 

recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Dokumenty te należy dołączyć do oferty w kopiach poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez oferenta lub osobę/y upoważnioną/e do 

składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. 

Dodatkowo, podmioty posiadające wpis do rejestru BDO w zakresie transportu odpadów, zobowiązane są dołączyć do oferty oświadczenie, iż we 

wniosku do tego rejestru, ujęte były rodzaje odpadów, nabyciem których są zainteresowane. Wzór oświadczenia do pobrania znajduje się na stronie 

internetowej www.amw.com.pl oraz w siedzibie organizatora przetargu. 

Nabywca zobowiązany będzie również do: 

 podpisania umowy sprzedaży;  

 potwierdzenia odbioru odpadów, w „Karcie przekazania odpadów” wystawionej przez wytwórcę odpadów, w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami prawa; 

 przesłania „Karty przekazania odpadów” potwierdzających odbiór odpadów niebezpiecznych w terminie i w sposób wskazany w umowie 

sprzedaży. 

10. Warunkiem wydania Kupującemu olejów przepracowanych jest uprzednie lub równoczesne odebranie przez Kupującego przepracowanych 

płynów zapobiegających zamarzaniu, w tym zawierających substancje niebezpieczne oraz przepracowanych płynów hamulcowych  – z 

danego miejsca ich magazynowania, wskazanego w „Szczegółowym wykazie odpadów i miejsc ich magazynowania” – dotyczy pozycji 

przetargowej nr 65. 

http://www.amw.com.pl/


11. Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu nie posiadają zezwolenia na ich eksploatację. Nabywca zobowiązany jest, przed ich dalszą 

eksploatacją, do przeprowadzenia badań przez upoważniony organ dozoru technicznego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. 
o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667, z późn. zm.). 

12. Ofertę należy złożyć w kancelarii Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie, ul. Chełmżyńska 9, w terminie do dnia 01.06.2020r., do godziny 15:00. 

13. 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 i opieczętowanej kopercie, na której oferent 
umieszcza: 

 nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta; 

 nazwę i adres organizatora przetargu; 

 dopisek: „Przetarg nr 2/OW-DG/2020 – nie otwierać przed dniem 03.06.2020 r., do godziny 12:00”. 

14. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” 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 (pełnomocnictwa, upoważnienia – jeżeli są wymagane). 

15. Formularz ofertowy oraz wzór umowy sprzedaży można pobierać w siedzibie OR AMW w Warszawie od dnia 20.05 do dnia 01.06.2020 r. w godz. 

8:00÷14:00 w pok. nr 004 lub ze strony internetowej www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy  Sprzęt wojskowy i wyposażenie – 

Sprzedaż przetargowa”. 

16. Oferta niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia, a w szczególności formularza ofertowego, zostanie 

odrzucona. 

17. Oferta na pozycje przetargowe musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, w wersji papierowej w sposób trwały (np. na maszynie 

do pisania, komputerze lub czytelnie długopisem) oraz dodatkowo może być w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku elektronicznym. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą w wersji papierowej, a ofertą w wersji elektronicznej decydującą będzie wersja papierowa. Oferent może 

złożyć ofertę częściową, tj. tylko na te pozycje, którymi jest zainteresowany lub na wszystkie pozycje zgodnie z obwieszczeniem o przetargu. Oferent 

nie może złożyć więcej niż jedną ofertę cenową na daną pozycję przetargową. W przypadku dwóch lub więcej ofert złożonych na daną pozycję przez 

jednego oferenta oferty te podlegają odrzuceniu. 

Oferta w formie pisemnej, w wersji papierowej musi być zaparafowana na każdej stronie i własnoręcznie podpisana zgodnie z obowiązującym danego 

oferenta sposobem reprezentacji i powinno to bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.  

Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę. 

Załączniki do formularza oferty stanowią integralną część oferty i powinny być spięte wraz z formularzem oferty. 

Oferent może uzupełnić/zmienić lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert. 

Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania, po zakończeniu postępowania przetargowego. 

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Oferent jest związany ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert do czasu zawarcia umowy sprzedaży. 

18. W przypadku stwierdzenia, że cena dwóch lub więcej ofert jest taka sama, komisja przetargowa zwróci się do tych oferentów o dodatkową ofertę cenową 

albo podejmie decyzję o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji ustnej pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką samą cenę. 

19. 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. 

20. Sprzęt jest niesprawny technicznie i wydawany bez instrukcji obsługi. Odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport) odbywa się siłami 

i środkami własnymi nabywcy oraz na jego koszt. 

Pojazdy będą wydane nabywcy bez akumulatorów, płynów eksploatacyjnych, tablic i dowodów rejestracyjnych. 

Sprzedający w odniesieniu do przedsiębiorców nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów. Zakupiony towar nie 

podlega reklamacji. Natomiast w odniesieniu do konsumentów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży konsumenckiej. 

21. Do zakupionego sprzętu/odpadów zostaną zastosowane właściwe przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 

z  2020 r. poz. 106, z późn. zm.).  

22. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, sprzedawca nalicza stosowne kary umowne 

określone w 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 OR AMW 
w Warszawie oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych. 

24. Szczegółowe informacje: pani Iwona Zielińska i.zielinska@amw.com.pl, tel. 22/314-98-41 lub p. Marcin Piotrowicz m.piotrowicz@amw.com.pl,  

tel. 22/314-98-35od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00÷15:00. 

http://localweb/index.php?offices=1
mailto:m.piotrowicz@amw.com.pl

