
                                
  
 

 
 

O G Ł A S Z A 
PRZETARG PUBLICZNY PISEMNY NR 5/OB-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 Autobus sztabowy AS-2 na samochodzie 
STAR 266 1 520501 1975 8 000 

2 Mikrobus IVECO DAILY 35.10V 1 ZCFC3590025355301 2001 4 500 

3 Przyczepa do wózka transportowego WP-1,5 1 P-16859 1977 400 

4 Wózek transportowy akumulatorowy EP-
011,2 (bez akumulatorów) 1 587251111 1987 1 100 

5-7 

Artykuły mundurowe - pakiet zawierający 4 
poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym 
m.in.: czapka rogatywka oficera młodszego, 
sweter oficera Wojsk Lądowych, kurtka 
polowa wz. 93, podpinka pod bluzę polową 
wz. 93 

3 x x 20 000 

8-9 

Artykuły mundurowe - pakiet zawierający 14 
poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym 
m.in.: czapka rogatywka oficera młodszego, 
bluza olimpijka oficera wojsk lądowych, 
spodnie wyjściowe oficera wojsk lądowych 
wz. 92, kurtka wyjściowa wojsk lądowych 
bez podpinki, sweter oficera wojsk lądowych, 
płaszcz letni wojsk lądowych itp. 

2 x x 10 500 

10-11 

Artykuły mundurowe - pakiet 5 poz. asort. 
(wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: 
kurtka wyjściowa Wojsk Lądowych, kurtka 
wyjściowa Wojsk Lotniczych i Marynarki 
Wojennej, podpinka pod kurtkę wyjściową 
Wojsk Lądowych itp. 

2 x x 7 100 

12 
Artykuły mundurowe - pakiet zawierający 2 
poz. asort., w tym: czapka rogatywka oficera 
młodszego - 100 szt., dres - 200 kpl. 

1 x x 4 500 

13-14 

Artykuły mundurowe - pakiet zawierający 2 
poz. asort., w tym: płaszcz letni Wojsk 
Lądowych – 100 szt., płaszcz letni Wojsk 
Lotniczych – 100 szt. 

2 x x 6 300 

15 Wyważarka ALUTROL-2012 1 164/98 1998 1 200 

16 
Sprzęt elektryczno-hydrauliczny - pakiet zawierający 100 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym 
m.in.: gniazda bezpiecznikowe, gniazda stałe, klosze, styczniki, szlifierka kątowa CELMA, narzynki, 
redukcje itp. 

900 

17 
Sprzęt służby łączności - pakiet zawierający 8 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: 
zintegrowane węzły teleinformatyczne KTSA SDA (stacjonarny), moduły sieciowe KTSA, bębny do 
kabli, wózek kablowy itp. 

650 

18 Sprzęt służby kulturalno-oświatowej - pakiet zawierający 21 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w 
tym m.in.: odbiornik TV różnego typu itp. 300 
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19 Sprzęt służby kulturalno-oświatowej - pakiet zawierający 23 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w 
tym m.in.: radiomagnetofony, magnetowidy, zestawy głośnikowe, rzutniki pisma itp. 300 

20 Lodówki - pakiet zawierający 2 poz. asort. w tym: lodówko-zamrażarka INDESIT TE-3P 334 L i 
lodówko-zamrażarka POLAR 237 L 300 

21 Tkaniny i sukna - pakiet zawierający 11 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: tkaniny 
mundurowe, sukna płaszczowe itp. 100 

22 Sprzęt służby kulturalno-oświatowej - pakiet zawierający 5 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w 
tym m.in.: rzutnik pisma, telefaks, zestaw do odbioru TV satelitarnej itp. 100 

23 Zestaw do odbioru TV SAT FERGUSON 1 05109 2008 100 

24 Wagi - pakiet zawierający 3 poz. asort., w tym: waga dziesiętna pomostowa 200 kg Tarczyn, waga 
pomostowa PRL T751 50 kg, waga uchylna 15 kg PRLT313 80 

25 Olej silnikowy (okrętowy) M 20 W2 SM – 20 876,40 kg 110 000 

26 Pralnia polowa w kontenerze NEPTUN 2 1 01/2011 2011 40 000 

27 

Sprzęt służby żywnościowej - pakiet 
zawierający 3 poz. asort., w tym: lada 
bemarowa jezdna elektryczna - 1 szt., piec 
konwekcyjno-parowy elektryczny 10 
półkowy-1 szt., rożen elektryczny 3 pręty 
wymiary 850 mm x 400 mm x 470 mm. 

1 

 
5660 
550 
57 

 
2004 
2008 
1996 

5 000 

28 Przyczepa jednoosiowa 1,5 t specjalna 1 210 1973 1 500 

29-30 Przyczepa transportowa średniej ładowności 
D-50 (ład.6 t) 2 

2998 1985 
6 500 

2990 1985 
31 Ładowarka hydrauliczna Ł-34 1 13662 1987 45 000 
32 Przyczepa jednoosiowa 1,5 t specjalna 1 00218 1973 1 500 
33 Autobus pasażerski AUTOSAN H-9 1 AAPSS020039 1995 10 000 

34 Samochód ogólnego przeznaczenia małej 
ładowności LUBLIN II 3322 poj. 2,4 l 1 SUL332212X0036327 1999 2 000 

35 Samochód osobowy FIAT PUNTO poj. 1,2 l 1 ZFA18800004149500 2000 1 500 

36 Samochód osobowy OPEL ASTRA poj. 1,4 l 1 W0L0TGF6945048573 2003 1 000 

37 Żuraw R-061 na samochodzie STAR 660 M2 
(udźwig 6,3 t) 1 29288 1970 10 000 

38 Samochód sanitarny 4-noszowy TARPAN-
IVECO (bez wyposażenia) 1 SUR042800424 1994 6 000 

39 
Samochód do wielkogabarytowych 
pojemników wymiennych SMW 280 na 
samochodzie STAR 200 

1 72000246545 1985 5 000 

40-41 Kocioł warzelny parowy, okrągły 200 l 2 x x 1 000 
42 Atlas gimnastyczny HAMMER SZULTKA- 5 stanowisk 500 

43-44 Kocioł warzelny parowy 300 l 2 72598 
72599 

1999 
1999 1 200 

45 Wagi - pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: waga dziesiętna 300 kg - 3 szt., waga dziesiętna 500 
kg z kpl. odważników - 3 szt. 400 

46 Aparat oddechowy z maską INTE RSPIRO 
90 1 9050261 1990 500 

47-48 Filtr do czyszczenia wody przenośny FPW-
30 2 

5848 1985 
500 

5474 1987 

49-50 Piecyk grzewczy SIROKO typ OETF 10 TN 2 14799 1977 400 



1472 1972 

51 Oprzyrządowanie do parku pontonowego PP-64 - niekompletne (wg oddzielnego wykazu), w tym 
m.in.: kotwice, łomy, bosaki, wciągarki, łańcuchy, liny itp. 28 000 

52 Samochód osobowy FIAT SIENA 1,6 HL 1 SUF17800003037368 1998 300 

53-54 STAR 660 M2 podwozie po demontażu 
części specjalnej 2 

6319221 1976 
2 500 

316438 1973 

55 STAR 660 M2 podwozie po demontażu 
części specjalnej 1 142019 1971 2 500 

56-57 STAR 660 M2 podwozie po demontażu 
części specjalnej 2 

9428170 1979 
2 500 

A660M2TECH29178 1970 

58-59 Urządzenie destylacyjno-sterylizacyjne UD-2 
na przyczepie jednoosiowej 1,5 t 2 

4234 1981 
3 500 

4238 1981 

60 Samochód ogólnego przeznaczenia małej 
ładowności LUBLIN II 3322 1 SUL332222Y0066920 2000 1 200 

61 Samochód ogólnego przeznaczenia małej 
ładowności FIAT DUCATO 2,0 l 1 ZFA24400007065899 1997 3 900 

62 Żuraw R-061 na samochodzie STAR 660 M2 
(udźwig 6,3 t) 1 8425541 1978 8 000 

63 Części zamienne do pojazdów marki UAZ - pakiet zawierający 100 poz. asort. (wg oddzielnego 
wykazu), w tym m.in.: drążek kierowniczy, korki wlewu, cylindry hamulca, tuleje, wał napędowy itp. 7 000 

64 Części do urządzeń grzejnych - pakiet zawierający 36 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym 
m.in.: wentylatory, silniki, przekaźniki, pompy, bezpieczniki itp. 1 900 

65 Most tylny kompletny nr katalogowy 118.91-3300-000 do autobusu AUTOSAN H-10 4 500 

66 
Ładownia akumulatorów PSŁ-16 na 
samochodzie STAR 660 M2 (bez 
wyposażenia) 

1 4234509 1984 5 000 

67 Przyczepa jednoosiowa 0,8 t specjalna 1 041 1975 1 500 
68 Przyczepa do samochodu PSŁ-16 1 6607 1985 3 000 

69-70 Samochód ogólnego przeznaczenia małej 
ładowności LUBLIN II 3322 poj. 2,4 l 2 SUL332212W0035712 1998 1 900 SUL332212X0036236 1999 

71 STAR 200 podwozie po demontażu części 
specjalnej 1 64470 1988 3 000 

72 
Komplet oprzyrządowania remontowego 
KOR-3 URAL-375/377/43202 - 9 szt. 
(niekompletne) 

1 x x 5 000 

73 
Komplet oprzyrządowania remontowego 
KOR-3 ZIŁ-135/151/157/157K/131/164/130 
- 2 szt. (niekompletne) 

1 x x 2 000 

74 Tokarka stołowa TSB-16 1 x x 3 000 
75 Ciągnik kołowy URSUS C-360 1 463067 1982 11 000 

76 Sprzęt służby infrastruktury - pakiet zawierający 36 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: 
łóżko koszarowe, młot udarowo-obrotowy, odkurzacze przemysłowe, rury, zaprawa szamotowa itp.  2 800 

77 Zestaw ślusarsko-kowalski - 1 szt. (niekompletny) 1 000 
78 Kosiarka samojezdna HONDA HF2417 HMF 1 34002-93 1993 5 000 
79 Pług odśnieżny PO-266 500 
80 Zestaw stolarsko-ciesielski nr XI-12 (niekompletny) 350 

81 Sprzęt służby łączności - pakiet zawierający 3 poz. asort., w tym: bęben do kabli PKL WZŁ-B-4745-
009 - 12 szt., kabel PKL 1x2 – 9000 m, zwijak do kabla PKL-2 - 4 szt. 1 200 



82 Szafy - pakiet zawierający 5 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: szafy kartotekowe 
drewniane i metalowe, szafy na odzież, szafka na akta itp. 5 900 

83-85 Kocioł warzelny gazowy, okrągły typ KG-
150.7 3 

72005 
1997 800 72031 

72019 

86 Sprzęt służby infrastruktury - pakiet zawierający 25 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: 
krzesła biurowe, regały biblioteczne, stoły szkolne, kasę pancerną, rury wentylacyjne itp. 4 500 

87 Pas do PM-43 – 3 650 szt. 5 000 
88 Torba na magazynki PM-43 – 5 400 szt. 5 000 
89 Torba na pistolety i na naboje do pistoletów sygnalizacyjnych wz. 44 – 460 szt. 1 800 

90 
Części zamienne do pojazdów marki AUTOSAN, KAMAZ, URSUS i inne - pakiet zawierający 40 
poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: sworznie, rozpylacze, zawory, przewody 
ekranowane itp. 

1 600 

91 
Części zamienne do pojazdów marki STAR – pakiet zawierający 78 poz. asort. (wg oddzielnego 
wykazu), w tym m.in.: dysza paliwa, koła zębate, palce rozdzielacza, osłona kół rozrządu, sworznie, 
wały napędowe, wskaźniki poziomu paliwa itp. 

3 500 

92 Techniczne środki materiałowe - pakiet zawierający 53 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym 
m.in.: adaptery wizji, chłodnica oleju, lampy, pompy wody, pompa oleju, rozdzielacz zapłonu itp. 3 500 

93 Akcesoria elektryczne - pakiet zawierający 87 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: 
transformatory, rezystory, kondensatory, diody itp. 2 600 

94 Łożyska różnego typu - pakiet zawierający 113 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 1 600 

95 
Części zamienne do pojazdów marki STAR, UAZ - pakiet zawierający 83 poz. asort (wg oddzielnego 
wykazu), w tym m.in.: uszczelki, bębny hamulca, przewody giętkie, drążek kierowniczy, zbiornik 
paliwa itp. 

2 900 

96 Sprzęt służby kulturalno-oświatowej - pakiet zawierający 25 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w 
tym m.in.: urządzenia wielofunkcyjne różnego typu i kserokopiarki itp. 200 

97 
Sprzęt służby żywnościowej - pakiet zawierający 11 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym 
m.in.: węże ssawne, zbiornik plastikowy na wodę, rozdzielacz wody, kocioł 110 l, kocioł 80 l, kocioł 
20 l itp. 

3 000 

98 Sprzęt służby kulturalno - oświatowej - pakiet zawierający 91 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w 
tym: odbiorniki TV różnego typu 600 

99 Sprzęt biurowy - pakiet zawierający 49 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: kserokopiarki i 
urządzenia wielofunkcyjne różnego typu 600 

100 Sprzęt sportowy - pakiet zawierający 14 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: ciężarki 
jednoręczne, ławki do ćwiczeń, hantla, skrzynia gimnastyczna itp. 1 200 

101 Agregat grzewczy AGP-20 1 6730 1979 800 

102-103 Polowa suszarnia umundurowania PSU-74 2 
6712 1979 

3 000 7166 1980 

104 Pralnia wodna SP-80 na samochodzie STAR 
200 (z częściowym wyposażeniem) 1 55210 1986 8 000 

105 Części zamienne do pojazdu marki SANOS - pakiet zawierający 196 poz. asort. (wg oddzielnego 
wykazu), w tym m.in.: szyby, pierścienie, koła pasowe, przewody, sworznie, tuleje itp. 15 000 

106 Części zamienne do pojazdów marki URSUS, STAR i inne - pakiet zawierający 156 poz. asort. (wg 
oddzielnego wykazu), w tym m.in.: łożyska, koła zębate, paski klinowe, tuleje, wkłady do filtra itp. 25 000 

107 Części zamienne do pojazdów marki AUTOSAN - pakiet zawierający 46 poz. (wg oddzielnego 
wykazu), w tym m.in.: amortyzator, łożyska, pompy, przewody, tarcze itp. 2 000 

108 Części zamienne do pojazdu marki SANOS - pakiet zawierający 116 poz. (wg oddzielnego wykazu), 
w tym m.in.: bębny hamulca, uszczelki, pompy, przewody itp. 7 000 

109 Płyny eksploatacyjne do pojazdów - pakiet zawierający 5 poz. asort. w tym: olej silnikowy MIKSOL 
S - 982,10 kg, płyny hamulcowe DOT-3 – 1 569,30 kg 7 000 

110 Sprzęt służby mps - pakiet zawierający 43 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: 
uszczelki, węże gumowe, zawory, zbiorniki itp. 7 000 

111 Sprzęt służby infrastruktury - pakiet zawierający 119 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym 
m.in.: haki sufitowe, gwoździe budowlane, oprawy, gniazda bezpiecznikowe, śruby, manometry itp. 2 900 

112 Tarcica liściasta nieobrzynana - pakiet zawierający 7 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: 
różne gatunki i grubości - 3,26 m3 500 

113 Oprawa lampy ulicznej IVA-2 150W PT - 47 szt. 3 000 



114 Kocioł olejowy BROTJE LOGOBLOG L90 1 000 

115 Kocioł olejowy LUMO 40 KW - 2 szt. 500 

116 Zbiorniki - pakiet zawierający 3 poz. asort. w tym: zbiornik ciepłej wody SE-300, zbiornik na olej 
opałowy SCHUTZ 1000 - 3 szt., zbiornik z tworzywa do transportu materiałów pędnych i smarów ZT 1 600 

117 
Sprzęt służby infrastruktury - pakiet zawierający 169 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym 
m.in.: cewki do stycznika, podkładki, manometry, przewody, taśmy antyrysowe, trójniki, wkładki, 
wyłączniki itp. 

7 000 

118 Sprzęt służby infrastruktury - pakiet zawierający 58 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: 
pompy, zamki, zawiasy, tkaniny, ościeżnica drzwiowa itp. 3 000 

119 Sprzęt służby infrastruktury – skrzydła drzwiowe różnego typu - pakiet zawierający 4 poz. asort. (wg 
oddzielnego wykazu) 700 

120 Sprzęt służby metrologii – komplety remontowe różnego typu - pakiet zawierający 5 poz. asort. (wg 
oddzielnego wykazu)  2 000 

121 Silnik kompletny 1600 039949 do 
samochodu FSO 1500 1 43194 x 600 

122-125 Kabina kierowcy z osprzętem do samochodu 
STAR 266 4 

16535 1985  
 
 

500 
066294 1985 

009727 1985 
 

018087 1985 

126 Pralka automatyczna pododdziałowa -3 szt.- pakiet zawierający 3 poz. asort. 100 

127 Kocioł warzelny WARMA KWE-200 B1M - 2 szt. 500 

128 Obrabiarka do drewna T-26 900 

129 Zestaw stolarsko-ciesielski NR XI-12 - 3 szt. (niekompletne) 750 

130 Urządzenie dyspozytorskie L-232B - 2 szt. 1 021184 
0022742 

1976 
1980 120 

131-132 Przyczepa transportowa średniej ładowności 
D-46 (ład 3,5t) 2 

9166 1979 
3 500 

9159 1979 

133 Samochód ogólnego przeznaczenia dużej 
ładowności KRAZ 257 1 72503 1967 13 000 

134-135 Samochód ogólnego przeznaczenia średniej 
ładowności STAR 200 2 

70966 1989 
4 000 

41706 1984 

136 Agregat spawalniczy na ramie EWD 3/300 1 x x 4 000 

137 Agregat sprężarkowy WAN-CE 1 x x 1 200 

138 Skrzynia ładunkowa – nr. kat. 663.18.201 1 x x 500 

139 Tokarka kłowa uniwersalna 50 mm x 1500 
mm 1 x x 5 000 

140-141 STAR 660 M2 podwozie po demontażu 
części specjalnej 2 

0128656 1980 
4 000 

A660M2TECH00212768 1975 

142 Samochód ogólnego przeznaczenia średniej 
ładowności STAR 200 1 A2000260213 1987 3 500 



143 Piecyk polowy żeliwny z kompletem rur WP5-13 - 50 szt. 3 000 

144 Nawijarka do cewek NPO-2-A 1 4868 1975 150 

145 Części zamienne do agregatów 2SDW - pakiet zawierający 62 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w 
tym m.in.: filtry powietrza, koła zębate, korki, pierścienie, sworznie, tłoki, uszczelki itp. 700 

146 Części zamienne do agregatów UD-1, UD-2, UD-25 - pakiet zawierający 184 poz. asort. (wg 
oddzielnego wykazu), w tym m.in.: cylindry, dźwignie, filtry, gaźniki, iskrowniki itp. 25 000 

147 

Części zamienne do pojazdów URAL, ZIŁ, 
JELCZ, GAZ, AUTOSAN – pakiet 
zawierający 129 poz. asort. (wg oddzielnego 
wykazu), w tym m.in.: bębny hamulcowe, 
drążki kierownicze, filtry powietrza, 
okładziny szczęk, zawory itp. 

1 x x 5 000 

148 Części zamienne do pojazdów UAZ - pakiet zawierający 124 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu),  
w tym m.in.: chłodnica, podkładki, pierścienie, pasek klinowy, poduszki, tuleje, uszczelki itp. 8 000 

149 Samochód ogólnego przeznaczenia małej 
ładowności LUBLIN II 3322 poj. 2,4 l 1 SUL332212X0036311 1999 1 200 

150 Komplet oprzyrządowania remontowego KOR-2 do samochodów marki STAR 66, 660, 266, 200  500 

151 
Okna - pakiet zawierający 3 poz. asort., w tym: okno uchylno-rozwierne RC2N aluminiowe 1020x700 
mm - 2 szt., okno uchylno-rozwierne RC2N aluminiowe 1840x2110 mm - 5 szt., okno uchylno-
rozwierne RC2N aluminiowe 2110x1400 mm - 28 szt. 

18 000 

152 Elementy sprzętu gaśniczego - pakiet zawierający 33 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym 
m.in.: nasady, zawleczki gaśnicy rurki wylotowe, pokrywy nasady, zawory różnego typu itp. 5 500 

153 Sprzęt służby infrastruktury - pakiet zawierający 19 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: 
oparcie krzeseł, zamek meblowy, wkręty, zawiasy itp. 4 500 

154 Sprzęt komputerowy- pakiet zawierający 98 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: 
drukarki, komputery, zasilacze, aparaty telefoniczne, słuchawki itp. 3 000 

155 Sprzęt komputerowy- pakiet zawierający 109 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: 
anteny, aparaty telefoniczne, słuchawki, uchwyty do telefonu itp. 6 000 

156 Sprzęt służby medycznej- pakiet zawierający 10 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: 
analizator, mikrodyfuzator, wirówki, wagomieszarki, zgrzewarki do drenów itp. 3 000 

157 Rurociąg gumowy - składowy RGS-150 1 1-1987 1978 8 000 
158-159 Studnia rurowa SR - 7- 5 szt. 2 x x 2 500 

160 Gazowe podgrzewacze wody różnego typu – pakiet zawierający 10 poz. asort. (wg oddzielnego 
wykazu) 2 000 

161 Zestaw urządzeń sanitarnych – pakiet zawierający 4 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym 
m.in.: przepływowe podgrzewacze wody różnego typu 620 

 
 
 

 
1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2020r. o godz. 9.00 w siedzibie Agencji Mienia Wojskowego 

Oddział Regionalny w Bydgoszczy ul. Gdańska 163a. 
2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 08.07 i 09.07.2020 r. w godz. 9.00 i 

14.00 (za wyjątkiem KWP Radom, magazyn uzbrojenia Płock)w następujących miejscach (wskazany 
jest kontakt telefoniczny z wymienionymi osobami przed oględzinami, zdjęcia wskazanych sprzętów 
są zdjęciami poglądowymi):   

• poz. 1÷24, 160,161 Magazyn OR AMW Bydgoszcz • poz. poz. 25 1RBLog Wałcz- Skład 
Dolaszewo • poz. 26 JW 1194 Bydgoszcz • poz. 27, 28 1Blog Bydgoszcz • poz. 29÷36, 38, 39 13 
WOG Grudziądz - Grupa, • poz. 37, 40, 41÷45 13 WOG Grudziądz • poz. 46÷50 13 WOG 
Grudziądz - GZ Brodnica  • poz. 51 26 WOG Zegrze- Skład Soczewka • poz. 52÷62, 66÷75 1RBLog 
- Skład Grudziądz – Grupa •  poz. 63÷65 1RBLog - Skład Grudziądz •  poz. 76 WOG Zgierz - SOI 
Kutno •  poz. 77÷81 31 WOG Zgierz - SOI Leźnica Wielka • poz. 82÷86 31 WOG Zgierz - SOI 



Regny  •  poz. 87÷ 89 Skład Regny    •  poz. 90÷95 WWSM Kutno •  poz. 96÷108 1RBLog Wałcz - 
Skład Toruń • poz. 109, 110 1RBLog Wałcz - Skład Maksymilianowo • poz. 111÷121 11 WOG 
Bydgoszcz • poz. 122÷125 3RBLog Kraków - Skład Gałkówek • poz. 126÷128, 140÷143 12 WOG 
Toruń • poz. 129÷139 12 WOG Toruń - GZ Inowrocław poz. 144÷148 w RWT Bydgoszcz • poz. 
149, 150 1RBLog - Skład Piła •  poz. 151÷153 RZI Bydgoszcz • poz. 154, 155 RCI Bydgoszcz                        
•  poz. 156 WCKiK Bydgoszcz • poz. 157 1RBLog - Skład Gardeja • poz. 158, 159 KWP Radom, 
magazyn uzbrojenia Płock.  
 

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

 
Adresy ww. jednostek organizacyjnych oraz dane 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 z pozycji 1-161 w terminie do dnia 31.08.2020 r. 
4. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 5÷11, 16÷19, 21, 22, 51, 63, 64, 76, 82, 86, 90÷100, 105÷108, 

110÷112, 117÷120, 145, 146÷148, 152÷156, 160, 161 oraz opis wyposażenia sprzętu oferowanego w poz. 104 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 na 
wybrane pozycje przetargowe określone w formularzu ofertowym. Wadium należy wpłacać przelewem na 
konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Toruń, nr konta 10 1130 1075 0002 
6129 7320 0012, podając w tytule przelewu nr 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. 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). 

8. 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. 

9. Od produktu z poz. 25 został opłacony podatek akcyzowy w należnej wysokości. 
10. Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163A, w 

terminie do dnia 14.07.2020 r. do godziny 10.00. 
11. 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: 

• nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta; 
• nazwę i adres organizatora przetargu; 
• dopisek: „Przetarg nr 5/OB-DG/2020 – nie otwierać przed 15.07.2020 r. do godziny 9.00”. 

12. 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). 

13. Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można 
pobierać w siedzibie Oddziału w Bydgoszczy od dnia 01.07.2020 r. do dnia 13.07.2020 r., w godz. 8.00-
14.00, pok. nr 206 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt 
wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”. 

14. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia o przetargu i zawieranych umów 
sprzedaży w trybie przetargu. 

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

16. 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. 

17. Oferta niezłożona na formularzu ofertowym obowiązującym u organizatora przetargu, niekompletna bądź 
niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia i Ogólnych Warunków Sprzedaży,  
zostanie odrzucona. 

18. 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. 

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 na 
każdym etapie przetargu. 

20. 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. 

21. 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. 

22. 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 Bydgoszczy 
oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych. 

23. Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych 
niekoncesjonowanych i sklepu internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej 
www.amw.com.pl   

24. Szczegółowe informacje: e-mail: m.kiciński@amw.com.pl, tel. 52 525 78 93 lub e-mail: 
m.jaroszewicz@amw.com.pl, tel. 52 525 78 23 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.30. 
 

 
 


