
 
 

 
 

 
O G Ł A S Z A  

PRZETARG PUBLICZNY PISEMNY NR 9/OX-DG/2021 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 Drewno z wycinki iglaste (sosna) - pakiet w ilości 1 814,34 m3 (wg oddzielnego 
wykazu) 600 000,00 

2 Drewno z wycinki liściaste (dąb, brzoza) - pakiet w ilości 185,66 m3 (wg oddzielnego 
wykazu) 35 000,00 

3 
Sprzęt instalacyjno-budowlany - pakiet zawierający 43 poz. asort. (wg oddzielnego 
wykazu), w tym m.in.: gniazda bezpiecznikowe, kolana hamburskie, mufy, rurki 
termokurczliwe, wkładki bezpiecznikowe, złączki itp. 

300,00 

4 Narty zjazdowe i turowe (używane) - pakiet zawierający 7 poz. asort. (wg oddzielnego 
wykazu) w ilości 15 par 750,00 

5 Kartony specjalne do zestawów medycznych - pakiet zawierający 3 poz. asort., w tym: 
B-1 - 312 szt., B-3 - 105 szt. i RP-79 - 39 szt. 2 500,00 

6 Trzewiki z gwoździami ochronnymi - pakiet w ilości 50 par. 2 200,00 

7 Pantofle specjalne - pakiet zawierający 4 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) w ilości 
134 pary. 600,00 

8 Szalokominiarki - pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: koloru khaki - 132 szt. i 
koloru czarnego - 100 szt. 1 900,00 

9 Szalokominiarki koloru czarnego - pakiet w ilości 100 szt. 820,00 

10 Kurtka zimowa czołgisty warsztatowa bez podpinki - pakiet w ilości 237 szt. 7 700,00 

11 Artykuły mundurowe - pakiet zawierający 2 poz. asort,, w tym: paski do worka na 
pościel - 200 szt. i worki na pościel - 200 szt. 800,00 

12 Kurtka robocza bez podpinki - pakiet w ilości 100 szt. 1 800,00 

13-14 Dres (małe rozmiary) - pakiet w ilości 200 kpl. 2 bd bd 1 500,00 

15-18 Dres (małe rozmiary) - pakiet w ilości 300 kpl. 4 bd bd 1 900,00 
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19 Omasztowanie do peleryny - pakiet w ilości 500 kpl. 1 bd bd 1 050,00 

20-21 Torba polowa brezentowa - pakiet w ilości 50 szt. 2 bd bd 900,00 

22 Telefaksy - pakiet zawierający 77 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: 
OKI, PANASONIC, CANON itp. 80,00 

23 

Sprzęt instalacyjno-budowlany- pakiet zawierający 7 poz. asort., w tym: gniazdo RTV 
przelotowe GAP-10-BK-DK - 4 szt., kolano WC PP 90 110 - 15 szt., korek T9 1" 
ocynkowany - 5 szt., lejek gumowy górnopłuka gładki 65/32 - 6 szt., rura szara K PCV 
50X315 - 20 szt., uszczelka gumowa 1/2" - 50 szt. i zawór spustowy A21 MEPA 
590705 - 2 szt. 

60,00 

24 Kostka brukowa 60X100X200 mm - pakiet w ilości 300 szt. 1 200,00 

25 Kostka granitowa obrabiana nieregularna (z rozbiórki) - pakiet w ilości 316 t 14 000,00 

26 Kostka granitowa obrabiana nieregularna (z rozbiórki) - pakiet w ilości 309 t 15 000,00 

27 Skrzynia na akta metalowa 510X350X200 mm - pakiet w ilości 15 szt. 400,00 

28 Beczka stalowa do przechowywania proszku EH 50 l - pakiet w ilości 79 szt. 250,00 

29 
Sprzęt infrastruktury wojskowej - pakiet zawierający 22 poz. asort. (wg oddzielnego 
wykazu), w tym m.in.: dwuteownik zwykły INP340 stal węglowa, elektrody 
spawalnicze, parapety zewnętrzne stalowe, ściernice, tarcze tnące, zawiasy itp. 

1 800,00 

30 Brama stalowa garażowa 2-skrzydłowa 3700X3300 mm - pakiet w ilości 4 szt. 3 200,00 

31 Brama stalowa garażowa 2-skrzydłowa 3700X3300 mm - pakiet w ilości 3 szt. 2 400,00 

32 
Sprzęt instalacyjno-budowlany- pakiet zawierający 101 poz. asort. (wg oddzielnego 
wykazu), w tym m.in.: bezpieczniki, blachowkręty, dławice poliamidowe, elektrody, 
gwintowniki, narzynki, kilofy, kolana hamburskie, opaski, rury, sprężyny, śruby, 
uchwyty stalowe, zasuwki i zawiasy meblowe itp. 

1 200,00 

33 Części zamienne do STAR-660 - pakiet zawierający 39 poz. asort. (wg oddzielnego 
wykazu) 700,00 

34 Części zamienne do STAR-660 - pakiet zawierający 30 poz. asort. (wg oddzielnego 
wykazu) 2 000,00 

35 Części zamienne do pojazdów ciężarowych, spycharek ciężkich, autobusów - pakiet 
zawierający 213 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 4 000,00 

36 Części zamienne do pojazdów STAR - pakiet zawierający 40 poz. asort. (wg 
oddzielnego wykazu) 3 000,00 

37 Diagnoskop samochodowy GS 3105B na wózku 1 94659 bd 200,00 
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38 Szlifierka dwutarczowa stojąca OND-350D 1 8715 1985 800,00 

39 Dymomierz typ D-400 (DE-400) 1 1707 1984 200,00 

40 Tester samochodowy XENON 110U 1 bd bd 150,00 

41 Wywrotnica hydrauliczna GERDA II 1 bd bd 1 800,00 

42 Wytwornica acetylenowa WA-1D 1 69 1993 100,00 

43 Nagrzewnica elektryczna 18 KW 1 bd bd 700,00 

44 Agregat sprężarkowy 200 l 1 bd bd 1 600,00 

45 Tłocznice do smaru 22-00-00 - pakiet zawierający 2 
poz. asort. w ilości 59 szt. 1 bd bd 500,00 

46 Prostownik selenowy BSK 80/30 1 830 00111 1972 300,00 

47 Ręczna zgrzewarka punktowa typ RZP-2 1 1191 1983 600,00 

48 Wiertarka stołowa WEBA SE 16C 1 607073 bd 1 200,00 

49 Wiertarka stołowa WEBA SE 16C 1 607068 bd 1 200,00 

50 Frezarka THIEL 1 144268 bd 5 000,00 

51 Szlifierka dwutarczowa stojąca OND-350D 1 bd bd 900,00 

52 Szlifierka stołowa dwutarczowa 200-250 1 bd bd 80,00 

53 Szlifierka stołowa dwutarczowa ES-200 1 bd bd 60,00 

54 Sprężarka powietrza 1JS60MT 1 3007 1987 150,00 

55 Wyważarka do kół AFB-118 1 93000088 1992 1 000,00 

56 Samochodowy przyrząd diagnostyczny KR-8005 A 1 876265 bd 80,00 
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57 Urządzenie do sprawdzania szczelności filtrów KD-4 1 801203 bd 80,00 

 
 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2021 r. o godz. 11:30 w OR AMW we Wrocławiu, 
ul. Zwycięska 39. 

2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 19.11 i 22.11.2021 r., w 
godz. 9:00 – 13:00 w następujących miejscach: 
• poz. 1÷2 2 WOG SOI Jastrzębie • poz. 3÷23 magazyn OR AMW • poz. 24÷26 4 WOG SOI 
Opole • poz. 27 10 Blog Opole • poz. 28 4 RBLog Skład Milicz • poz. 29 2 WOG SOI Brzeg • 
poz. 30÷32  2 WOG GZ Kłodzko •  poz. 33÷57 2 WOG GZ-2 Wrocław. 
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. 
UWAGA: Osoby dokonujące oględzin mienia wystawionego do przetargu są zobowiązane do 
przestrzegania zasad sanitarnych (stosowanie rękawiczek, maseczek ochronnych itp.) 
obowiązujących na terenie kompleksów wojskowych. 
Oględziny mienia wystawionego do przetargu mogą być niemożliwe, w związku z 
występowaniem stanu epidemii (poszczególne jednostki organizacyjne, w których znajduje się 
mienie, mogą być zamknięte dla osób postronnych, z powodu występujących ograniczeń 
związanych z  epidemią COVID 19). 

3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 23.12.2021 r. 
4. Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie odpady wyszczególnione w danej pozycji 

przetargowej. 
5. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 1÷4, 7, 22, 29, 32÷36 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 przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa 
Krajowego Oddział Wrocław przy ul. Malarskiej 26, nr konta: 91 1130 1033 0000 0060 0720 0026, 
podając w tytule przelewu nr i datę przetargu, nazwę oferenta oraz numery wybranych pozycji 
przetargowych. 

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. Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału we Wrocławiu ul. Sztabowa 32, 
w terminie do dnia 23.11.2021 r. do godz. 14:00.  
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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 9/OX-DG/2021 – nie otwierać przed 24.11.2021 r. do godziny 11:30”. 

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 OR AMW we Wrocławiu, ul. Zwycięska 39 od dnia 10.11.2021 r. do dnia 
23.11.2021 r., w godz. 9:00-13:00 pok. nr 4 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 2021 r. poz. 685, 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 
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wojskowy – Informacje – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie Oddziału Regionalnego 
AMW we Wrocławiu 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: wroclaw@amw.com.pl, faks 71 710 72 01 oraz tel. 71 710 72 
66, 71 710 72 55, od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00. 


