
 

 
 

 

O G Ł A S Z A  

PRZETARG PUBLICZNY PISEMNY NR 4/OP-DG/2020 NA SPRZEDAŻ RZECZY 

RUCHOMYCH NIEKONCESJONOWANYCH 
 

Nr 

poz. 

przet. 

Nazwa rzeczy ruchomych 

niekoncesjonowanych 

Ilość 

poz. 

przet. 

Nr  fabryczny 
Rok 

prod. 

Cena 

wywoławcza  

netto (zł) za poz. 

przet.   

1 
Samochód ogólnego przeznaczenia 

średniej ładowności STAR-200 
1 61293 1987 5 000 

2 
Samochód ogólnego przeznaczenia 

średniej ładowności STAR-200 
1 56227 1986 5 000 

3 
Części samochodowe do pojazdów typu KAMAZ - pakiet zawierający 11 poz. asort. 

(wg oddzielnego wykazu), w tym m. in. uszczelki kolanka, zawory zabezpieczające itp. 
700 

4 
Części samochodowe do pojazdów marki NYSA - pakiet zawierający 9 poz. asort. 

(wg oddzielnego wykazu), w tym m. in. tuleje gwintowane, wkręty, zamki itp. 
250 

5 

Części samochodowe do pojazdów marki STAR - pakiet zawierający 36 poz. asort. 

(wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: tłumiki wydechowe, wały napędowe, zestawy panewek 

itp. 

2 500 

6 
Części samochodowe do pojazdów marki AUTOSAN - pakiet zawierający 5 poz. asort. 

(wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: zawory tłoczące, zbiorniki paliwa 150 L itp. 
900 

7 Filtr do oczyszczania wody FPW-300 w ilości 3 kpl. 400 

8 Szafa narzędziowa SN880-S2 200 

9 

Sprzęt służby czołgowo-samochodowej – pakiet zawierający 100 poz. asort. (wg oddzielnego 

wykazu), w tym m.in.: śruby, pierścienie tłokowe, pasy klinowe, sworznie, opończe 

do samochodu STAR 200 itp. 

                     2 500 

10 

Sprzęt służby czołgowo-samochodowej – pakiet zawierający 95 poz. asort. (wg oddzielnego 

wykazu), w tym m.in.: odpowietrznik hamulca, nakrętki, łożyska, dysze powietrza, czujniki 

poziomu paliwa itp. 

                    1 000 

11 
Zespół spalinowo-elektryczny PAD-8-

3/400/R (8 kW, 400 V, 50 HZ) na ramie                   
1 29207 1971 1 800 

12 Prostownik BSG 80/30A – pakiet zawierający 2 szt. 400 

13 

Sprzęt medyczny – pakiet zawierający 61 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym, m.in.: 

aparat krzyżowy DUFOUERA typ DV-2, glukometr ACCUTREND, imadło do igieł MATHIEU 

dł. 140 mm,  laryngoskop dziecięcy M-51 4-łyżkowy, kinestezjometr elektrometr K-3, lampa 

bakteriobójcza sufitowa VS-320 itp. 

600 

14 Urządzenie sanitarne US-71 w ilości 29 kpl. 3 000 

15 

Sprzęt służby infrastruktury – pakiet zawierający 48 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym 

m.in.: bezpieczniki, wyłączniki nadtynkowe, przekaźnik termiczny, szczeliwa grafitowe oraz 

bawełniane grafitowane 8x8, świetlówki, listwy przypodłogowe itp. 

1 500 

16 

Sprzęt służby czołgowo-samochodowej – pakiet zawierający 45 poz. asort. (wg oddzielnego 

wykazu), w tym m.in.: przewody gumowe podgrzewacza, przewody od zbiornika, przewody 

wydechowe, uszczelki, rezystor, siatka filtra, przyciski rozrusznika itp. 

150 

17 

Sprzęt elektroniczny – pakiet zawierający 24 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym, m.in.: 

kserokopiarka KONICA MINOLTA EP1052/EP1054, projektor PANASONIC PTLC55E, 

odbiorniki TV THOMSON 25, odbiorniki radiowe ELTRA WANDA 2, konsola tv Sony 

Playstation 2 PS 2 itp. 

300 

18 
Kable – pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: kabel telefoniczny PKL 1x2 – 10 000,00 mb, 

kabel TŻ4-850-381-9 – 1 szt. 
2 600 

19 

Sprzęt elektroniczny – pakiet zawierający 65 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: 

kserokopiarka CANON CLC 3220, odbiornik TB DAEWOO, magnetofon ELTRA M9201A, 

głośnik dynamiczny tubowy 25W, magnetowid VHS THOMSON 315 itp. 

200 
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20 

Sprzęt informatyczny – pakiet zawierający 38 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: 

drukarka EPSON LX/300 igłowa 10”, drukarka KYOCERA FS-680 laserowa A4, komputer N 

CELERON 1,7/0,256/40 (bez dysków twardych), monitor DELL P2210 LCD 22” itp. 

                   300 

21 

Sprzęt służby łączności – pakiet zawierający 7 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: 

miernik cyfrowy METEX M-3562, multimetr analogowy UM-112, multimetr cyfrowy V 562, 

oscyloskop ST 315 A itp. 

                  200 

22 Torba na wyposażenie w ilości 600 szt. 1 000 

23 Szelki do oporządzenia w ilości 590 szt. 200 

24 
Artykuły mundurowe – pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: torba na wyposażenie w ilości 

200 szt., szelki do oporządzenia w ilości 200 szt. 
400 

25 
Artykuły mundurowe – pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: torba na wyposażenie w ilości 

200 szt., szelki do oporządzenia w ilości 200 szt. 
400 

26 
Artykuły mundurowe – pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: torba na wyposażenie w ilości 

200 szt., szelki do oporządzenia w ilości 200 szt. 
400 

27 Hełm stalowy bojowy wz. 67/75 szaro-niebieski MO w ilości 600 szt. 11 000 

28 
Artykuły mundurowe – pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: hełm stalowy bojowy wz. 67/75 

szaro-niebieski MO w ilości 200 szt., okulary ochronne w ilości 200 szt. 
4 500 

29 Hełm stalowy bojowy wz. 67/75 szaro-niebieski MO w ilości 300 szt. 6 000 

30 Hełm stalowy bojowy wz. 67/75 szaro-niebieski MO w ilości 200 szt. 3 500 

31 
Artykuły mundurowe – pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: hełm stalowy bojowy wz. 67/75 

szaro-niebieski MO w ilości 200 szt., okulary ochronne w ilości 200 szt. 
4 500 

32 Hełm stalowy bojowy wz. 67/75 szaro-niebieski MO w ilości 100 szt. 1 800 

33 Hełm stalowy bojowy wz. 67/75 szaro-niebieski MO w ilości 100 szt. 1 800 

34 Hełm stalowy bojowy wz. 67/75 szaro-niebieski MO w ilości 100 szt. 1 800 

35 Hełm stalowy bojowy wz. 67/75 szaro-niebieski MO w ilości 100 szt. 1 800 

36 Spodnie lekarza w ilości 200 par 300 

37 Spodnie lekarza w ilości 100 par                      150 

38 Dresy (małe rozmiary) – pakiet zawierający 100 kpl.  1 150 

39 
Samochód osobowy VAN Volkswagen 

Caddy 1.2 TSI 
1 WVZZZ2KZCX095540 2012 18 000    

40 Dresy (małe rozmiary) w ilości 110 kpl. 1 100 

41 
Artykuły mundurowe – pakiet zawierający 2 poz. asort. (różne rozmiary), w tym:  kurtka polowa 

wz. 93 – 100 szt., kat. 2, podpinka pod kurtkę polową wz. 93 –100 szt., kat. 2 2 500 

42 
Artykuły mundurowe – pakiet zawierający 2 poz. asort. (różne rozmiary), w tym:  kurtka polowa 

wz. 93 – 100 szt., kat. 2, podpinka pod kurtkę polową wz. 93 –100 szt., kat. 2 
2 500 

43 Szelki do oporządzenia w ilości 100 szt. 60 

44 Szelki do oporządzenia w ilości 300 szt. 160 

45 Bluza olimpijka oficera wojsk lądowych - pakiet zawierający 78 szt. 500 

46 Ubranie treningowe (dresowe) w ilości 100 kpl. 900 

47 Dres (małe rozmiary) w ilości 50 kpl. 600 

48 Dres (małe rozmiary) w ilości 50 kpl. 600 

49 Dres (małe rozmiary) w ilości 50 kpl. 600 

50 Dres (małe rozmiary) w ilości 50 kpl. 600 

51 Torba na wyposażenie w ilości 50 szt. 180 
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52 Torba na wyposażenie w ilości 50 szt. 180 

53 Torba na wyposażenie w ilości 50 szt. 180 

54 Torba na wyposażenie w ilości 50 szt. 180 

55 Obrabiarka do drewna 1 540/00004 b/d 300 

56 

Części samochodowe do pojazdów marki AUTOSAN - pakiet zawierający 26 poz. asort. 

(wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: pasy klinowe, pióra główne, zawory ssące, zbiornik 

paliwa 150L itp. 

1 800 

57 

Części samochodowe do pojazdów marki STAR - pakiet zawierający 82 poz. asort. 

(wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: cewki zapłonowe, głowice, przełączniki, szczotki, 

zderzaki itp. 

4 000 

58 

Części samochodowe do pojazdów (OPEL VECTRA, POLONEZ, JELCZ, UAZ, NYSA, 

HONKER, TATRA, KAMAZ) - pakiet zawierający 65 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym 

m. in.: filtry paliwa, filtry oleju,  opony, świece zapłonowe itp. 

5 000 

59 Komplet oprzyrządowania remontowego-2 STAR skrzynia nr-1 w ilości 2 szt. 400 

60 Skrzynia ładunkowa płaska 673.00.206 w ilości 3 szt. 1 800 

61 Rower treningowy MODERN 200 

62 Kozioł gimnastyczny w ilości 2 szt. 800 

63 
Samochód ogólnego przeznaczenia 

średniej ładowności STAR-200 
1 50704 1985 5 000 

64 Łańcuchy antypoślizgowe w ilości 13 szt. 3 000 

65 

Pakiet służby MPS zawierający 22 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: pistolet 

nalewczy T-6, dystrybutor paliw płynnych HOC 01-02, odmierzacz paliw płynnych HOC 01-14 

itp. 

300 

66 
Sprzęt medyczny - pakiet zawierający 8 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: 

sterylizator SP-65G, lampa bakteriobójcza typ VS-300, lampa sollux kolumnowa LS-K itp. 
150 

67 Szafa sterownicza VITOCONTROL A-868 VIESSMANN 2 000 

68 Kosa spalinowa 345RX 1 70700075 b/d 200 

69 Nagrzewnica Sirocco Typ OFTE 1 1922 b/d 200 

70 Kocioł parowy VITOMAX 200HS 20 000 

71 Zbiornik kondensatu poj. 750L A1 Instal 800 

72 
Części samochodowe do pojazdów marki AUTOSAN - pakiet zawierający 17 poz. asort. 

(wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: łożyska, tulejki resoru, zawory wydechowe itp. 
2 000 

73 

Części samochodowe do pojazdów marki STAR - pakiet zawierający 17 poz. asort. 

(wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: amortyzatory, paski klinowe, podkładki, tłumiki 

wydechowe itp. 

3 000 

74 
Części samochodowe do pojazdów marki ŻUK - pakiet zawierający 6 poz. asort. 

(wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: podkładki, pokrowce chłodnicy, tulejki przyczepy itp. 
200 

75 

Części samochodowe do pojazdów (POLONEZ, FIAT, LUBLIN, GAZ, UAZ, URSUS) - pakiet 

zawierający 46 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in. łożyska, paski klinowe, pompy 

oleju itp. 

2 500 

76 

Sprzęt MPS – pakiet zawierający 12 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: beczki 

stalowe o różnych pojemnościach nietypowe BSN, kanister stalowy „w” KS-20 20 l, pojemniki 

metalowe, pompa ręczna paliwowa B-5 na stojaku itp. 

300 

77 Wózek 3 kołowy do butli stalowej w ilości 2 szt. 200 

78 

Sprzęt służby czołgowo-samochodowej – pakiet zawierający 40 poz. asort. (wg oddzielnego 

wykazu), w tym m.in.: bęben hamulca, filtr kabinowy, amortyzatory, paski klinowe, lampy 

kierunkowskazów itp.  
1 200 

79 

Sprzęt służby czołgowo-samochodowej – pakiet zawierający 39 poz. asort. (wg oddzielnego 

wykazu), w tym m.in.: przegub napędowy, skrzynia rozdzielacza, śruby, uszczelki, wał główny 

z rolką, wsporniki dźwigni zmiany biegów, mocowania amortyzatora itp. 

1 200 

80 
Diagnoskop samochodowy GS 3105b 

na wózku 
1 922379 1992 100 
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81 

Sprzęt służby czołgowo-samochodowej – pakiet zawierający 54 poz. asort. (wg oddzielnego 

wykazu), w tym m.in.: sworznie, skrzynie rozdzielcze, skrzynie biegów, pompy wody, szyby 

przednie, skrajne, środkowe, tłoki, uszczelki, tuleje resorów itp. 

900 

82 

Sprzęt służby czołgowo-samochodowej – pakiet zawierający 54 poz. asort. (wg oddzielnego 

wykazu), w tym m.in.: błotniki, amortyzatory, paski klinowe, pierścienie, pokrowce na chłodnicę 

do STAR 660 i NYSA, osłony drzwi do STAR 660, filtr oleju itp. 

1 400 

Nr 

poz. 

przet. 

 

Nazwa odpadu 

Ilość 

 kg/pakiet 

 

Cena 

jednostkowa 

wywoławcza 

netto (zł/kg)/ 

(zł/pakiet) 

83 
Odpadowe mieszanki bitumiczne (kod odpadu 17 03 02) – pakiet o masie 7 200,00 

kg 
1 36,00 

84 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod odpadu 17 01 01) 

– pakiet o masie 74 500,00 kg 
1 400,00 

85 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod odpadu 17 01 01) 

– pakiet o masie 44 500,00 kg 
1 230,00 

86 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod odpadu 17 01 01) 

– pakiet o masie 30 000,00 kg 
1 150,00 

87 
Odpadowa gleba i ziemia (zawierająca kamienie) (kod odpadu 17 05 04) – pakiet 

o masie 176 800,00 kg 
1 400,00 

88 
Odpadowa gleba i ziemia (zawierająca kamienie) (kod odpadu 17 05 04) – pakiet 

o masie 100 000,00 kg 
1 500,00 

89 
Odpadowa gleba i ziemia (zawierająca kamienie) (kod odpadu 17 05 04) – pakiet 

o masie 100 000,00 kg 
1 500,00 

90 
Odpadowa gleba i ziemia (zawierająca kamienie) (kod odpadu 17 05 04) – pakiet 

o masie 50 000,00 kg 
1 250,00 

91 
Odpadowa gleba i ziemia (zawierająca kamienie) (kod odpadu 17 05 04) – pakiet 

o masie 20 000,00 kg 
1 100,00 

92 Odpadowy papier i tektura (kod odpadu 19 12 01) 764,00 0,01 

93 Drewno odpadowe (kod odpadu 17 02 01) 900,00 0,01 

94 
Przepracowane inne oleje silnikowe (kod odpadu 13 02 08*) 3 770,93 0,35 

Spirytus przepracowany (kod odpadu 16 01 15) 122,94 0,20 

95 
Przepracowane płyny hamulcowe (kod odpadu 16 01 13*) 44,63 0,01 

Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu (kod odpadu 16 01 15) 2 008,41 0,01 

96 Zużyte opony (nienadające się do bieżnikowania) (kod odpadu 16 01 03) 2 640,00 0,05 

97 Zużyte opony (nienadające się do bieżnikowania) (kod odpadu 16 01 03) 6 180,00 0,05 

98 

Złom miedzi, brązu i mosiądzu (kod odpadu 17 04 01) 17,10 10,00 

Złom aluminium (kod odpadu 17 04 02) 128,80 3,00 

Zużyte baterie i akumulatory ołowiowe (kod odpadu 16 06 01*) 4 388,00 2,50 

Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) 1 836,01 0,60 

Złom metali żelaznych (kod odpadu 16 01 17) 590,00 0,60 

99 

Zużyte baterie i akumulatory ołowiowe (kod odpadu 16 06 01*) 620,00 2,50 

Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) 1 964,90 0,60 

Złom metali żelaznych (kod odpadu 16 01 17) 632,10 0,60 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.08.2020 r. o godz. 12:30 w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji 

Mienia Wojskowego w Poznaniu, ul. Dojazd 30. 
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2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 10-11.08.2020 r. w godz. 09.00-

13.00   oraz w dniu przetargu w godz. 08.00-10.00 w następujących miejscach: 

• poz. 1÷10 JW 1156 Śrem • poz. 11 JW 3293 Jarocin • poz. 12÷21 33 BLTr Powidz   

• poz. 22÷55 OR AMW Poznań • poz. 56÷66 14 WOG Poznań • poz. 67÷71 JW 1151 Sieradz • poz. 72÷79 

31 BLT Poznań • poz. 80÷82 JW 1156 Leszno • poz. 83÷91 JW 3293 Jarocin • poz. 92÷95 33 BLTr Powidz 

• poz. 96 14 WOG Poznań • poz. 97÷98 JW 1156 Leszno • poz. 99 JW 1156 Śrem 

Adresy ww. jednostek organizacyjnych oraz dane do kontaktu zostały zamieszczone na stronie internetowej 

www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – 

Sprzedaż przetargowa”, oraz dostępne są u organizatora przetargu. 

3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 02.10.2020 r. 

4. Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie odpady wyszczególnione w danej pozycji 

przetargowej. 

5. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 3÷6, 9, 10, 13, 15÷17, 19÷21, 56÷58, 65, 66, 72÷76, 78, 

79 oraz 81÷99 do wglądu na stronie internetowej www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu 

jego składowania.  

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na 

wybrane pozycje przetargowe określone w formularzu ofertowym. Wadium należy wpłacać tylko 

przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Poznań nr 

konta: 03 1130 1088 0001 3115 8520 0013, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu oraz numery 

wybranych pozycji przetargowych.  

Wysokość wadium dla pozycji przetargowych stanowiących odpady wynosi: poz. 83 – 3,60 zł, poz. 84 – 

40,00 zł, poz. 85 – 23,00 zł, poz. 86 – 15,00 zł, poz. 87 – 40,00 zł, poz. 88 – 50,00 zł, poz. 89 – 50,00 zł, 

poz. 90 – 25,00 zł, poz. 91 – 10,00 zł, poz. 92 – 0,76 zł, poz. 93 – 0,90 zł, poz. 94 – 134,44 zł, poz. 95 – 

2,05 zł, poz. 96 – 13,20 zł, poz. 97 – 30,90 zł, poz. 98 – 1 298,30 zł, poz. 99 – 310,82 zł. 

7. Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego 

zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu. 

8. Oferent traci złożone wadium i prawa wynikające z wyboru jego oferty, jeżeli: 

 nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty  

(tj. środki nie zostaną zaksięgowane w terminie 7 dni na koncie bankowym organizatora przetargu), 

 uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży (tj. nie odbierze zawiadomienia o przyjęciu jego oferty lub nie 

przekaże organizatorowi przetargu podpisanej umowy sprzedaży, jeżeli wymagana jest przez 

organizatora przetargu). 

9. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone  

nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę 

ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. 

10. Do przetargu na poz. 83÷99 mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy dołączą do oferty potwierdzone za 

zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia w zakresie gospodarowania 

odpadami, a także oświadczenie w zakresie transportu odpadów. 

Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych do udziału w przetargu oraz warunki sprzedaży odpadów, 

określone zostały w Ogólnych Warunkach Sprzedaży. 

11. Na pozycje 83÷86, 90÷92 oraz 93  oferty mogą składać również osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne 

niebędące przedsiębiorcami, na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży. 

12. Od odpadów z poz. 94 (przepracowany spirytus) został opłacony podatek akcyzowy w należnej 

wysokości.  

13. Ofertę należy złożyć w kancelarii Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu, ul. Dojazd 30, pok. nr 33 

w terminie do dnia 12.08.2020 r. do godz. 10.00. 

14. 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 kopercie, na której oferent umieszcza: 

http://www.amw.com.pl/
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 nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta; 

 nazwę i adres organizatora przetargu; 

 dopisek: „Przetarg nr 4/OP-DG/2020 – nie otwierać przed 12.08.2020 r. do godziny 12.30”. 

15. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” obowiązującym u organizatora przetargu 

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 (upoważnienia - jeżeli są 

wymagane). 

16. Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można 

pobierać w siedzibie Oddziału w Poznaniu od dnia 29.07.2020 r. do dnia 11.08.2020, w godz. 8.00-15.00 

oraz w dniu przetargu w godz. 08.00-10.00, pok. nr 33 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, 

w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”. 

17. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia o przetargu i zawieranych umów 

sprzedaży w trybie przetargu. 

18. Oferenci składając ofertę oświadczają, że zostały im doręczone, zapoznali się i akceptują Ogólne Warunki 

Sprzedaży. 

19. Na wybrane przez organizatora przetargu pozycje przetargowe, zawarta zostanie pisemna umowa sprzedaży, 

która wyłącza stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób 

odmienny. Pisemna umowa sprzedaży może zawierać dodatkowe uregulowania nie ujęte w Ogólnych 

Warunkach Sprzedaży. 

20. Oferta niezłożona na formularzu ofertowym obowiązującym u organizatora przetargu, niekompletna bądź 

niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia i Ogólnych Warunków Sprzedaży,  

zostanie odrzucona. 

21. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia 

o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi Oferentami, wyznaczając jednocześnie termin 

i miejsce licytacji lub występuje pisemnie do Oferentów o złożenie dodatkowej oferty cenowej. 

Zawiadomienie Oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu. 

22. 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 na 

każdym etapie przetargu. 

23. Do sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.) oraz wydanych na 

jej podstawie aktów wykonawczych. 

24. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, 

Sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub w pisemnej 

umowie sprzedaży. 

25. 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 Oddziału Regionalnego 

AMW w Poznaniu oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych. 

26. Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych 

niekoncesjonowanych i sklepu internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej 

www.amw.com.pl.  

27. Szczegółowe informacje: e-mail: k.michalska@amw.com.pl, tel. 61 660 67 06, l.duchnicki@amw.com.pl, 

tel. 61 660 67 80 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. 
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