
 

 

 
 

 

O G Ł A S Z A  

PRZETARG PUBLICZNY PISEMNY NR 03/OW-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 opałowe mieszane - pakiet zawierający 60 m3 1 300,00 

2 
Ploter EPSON STYLUS/PRO/9700 BB KR N1U1 (bez wyposażenia 

i oprogramowania) 
1 LNDE007548 2011 700,00 

3 
Przyczepa transportowa średniej ładowności D-46 (ładowność 3,5 

tony) 
1 10519 1985 4 000,00 

4 
Warsztat ruchomy B/KWAT OWR-810 na samochodzie STAR-200 

(bez wyposażenia) 
1 

A200W0263872,nr 

podwozia 63872 
1988 10 000,00 

5 Drewno opałowe mieszane - pakiet zawierający 103 m3 3 500,00 

6 
Narzędzia i sprzęt infrastruktury - pakiet zawierający 22 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym 

m.in.: kosy spalinowe, wiertarki, szlifierki itp. 
2 000,00 

7 
Samochód osobowy Opel Astra Notchback poj. 1.6  (samochód po 

wypadku, rozbity tył oraz tylna szyba pojazdu) 
1 

WOLPD5ED9GG

006102 
2015 14 000,00 

8 

Zespół spalinowo-elektryczny PAB-4-3/400/P1 (4 kW, 400 V, 50 

Hz), na przyczepie 1-osiowej (ładowność 1,5 tony) - bez 

wyposażenia 

1 
2185, nr podwozia 

6240 
1968 900,00 

9 

Zespół spalinowo-elektryczny PAB-4-3/400/P1 (4 kW, 400 V, 50 

Hz), na przyczepie 1-osiowej (ładowność 1,5 tony) - bez 

wyposażenia 

1 
9076, nr podwozia 

6767 
1985 900,00 

10 

Zespół spalinowo-elektryczny PAB-4-3/400/P1 (4 kW, 400 V, 50 

Hz), na przyczepie 1-osiowej (ładowność 0,8 tony) - bez 

wyposażenia 

1 
31222, nr 

podwozia 19067 
1971 900,00 

11 

Zespół spalinowo-elektryczny PAB-4-3/400/P1 (4 kW, 400 V, 50 

Hz), na przyczepie 1-osiowej (ładowność 0,8 tony) - bez 

wyposażenia 

1 

10675, nr 

podwozia 

068801788 

1988 900,00 

12 

Zespół spalinowo-elektryczny PAD-8-3/400/01/P1 (8 kW, 400 V, 50 

Hz), na przyczepie 1-osiowej (ładowność 0,8 tony) – bez 

wyposażenia 

1 

30943, nr 

podwozia 

3094307760088 

1976 2 600,00 

13 

Zespół spalinowo-elektryczny PAD-8-3/400/P1 (8 kW, 400 V, 50 

Hz), na przyczepie 1-osiowej (ładowność 0,8 tony) - bez 

wyposażenia 

1 
31764, nr 

podwozia 0365 
1978 2 600,00 

14 

Zespół spalinowo-elektryczny PAD-8-3/400/P1 (8 kW, 400 V, 50 

Hz), na przyczepie 1-osiowej (ładowność 0,8 tony) - bez 

wyposażenia 

1 
23, nr podwozia 

0130 
1974 2 600,00 

15 

Zespół spalinowo-elektryczny PAD-8-3/400/P1 (8 kW, 400 V, 50 

Hz), na przyczepie 1-osiowej (ładowność 0,8 tony) - bez 

wyposażenia 

1 
24, nr podwozia 

0137 
1964 2 600,00 
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16 

Zespół spalinowo-elektryczny PAD-8-3/400/P1 (8 kW, 400 V, 50 

Hz), na przyczepie 1-osiowej (ładowność 0,8 tony) - bez 

wyposażenia 

1 

30947, nr 

podwozia 

07760083 

1976 2 600,00 

17 

Zespół spalinowo-elektryczny PAD-8-3/400/P1 (8 kW, 400 V, 50 

Hz), na przyczepie 1-osiowej (ładowność 0,8 tony) - bez 

wyposażenia 

1 

30948, nr 

podwozia 

07760094 

1976 2 600,00 

18 

Zespół spalinowo-elektryczny PAD-20-3/400/P1 (20 kW, 400 V, 50 

Hz), na przyczepie 1-osiowej (ładowność 1,5 tony) - bez 

wyposażenia 

1 
IN 00634, nr 

podwozia 8393 
1989 5 000,00 

19 

Zespół spalinowo-elektryczny PAD-20-3/400/P1 (20 kW, 400 V, 50 

Hz), na przyczepie 1-osiowej (ładowność 1,5 tony) - bez 

wyposażenia 

1 
IN 00121, nr 

podwozia 7344 
1986 5 000,00 

20 

Zespół spalinowo-elektryczny PAD-20-3/400/P1 (20 kW, 400 V, 50 

Hz), na przyczepie 1-osiowej (ładowność 1,5 tony) - bez 

wyposażenia 

1 
IN 00375, nr 

podwozia 7679 
1987 5 000,00 

21 

Zespół spalinowo-elektryczny PAD-20-3/400/P1 (20 kW, 400 V, 50 

Hz), na przyczepie 1-osiowej (ładowność 1,5 tony) - bez 

wyposażenia 

1 
066, nr podwozia 

6158 
1984 5 000,00 

22 

Zespół spalinowo-elektryczny PAD-30-3/400/P1 (30 kW, 400 V, 50 

Hz), na przyczepie 1-osiowej (ładowność 1,5 tony) - bez 

wyposażenia 

1 
0595, nr podwozia 

26920433 
1973 6 500,00 

23 

Zespół spalinowo-elektryczny PAD-36-3/400/P1 (36 kW, 400 V, 50 

Hz), na przyczepie 1-osiowej (ładowność 1,5 tony) - bez 

wyposażenia 

1 
7013, nr podwozia 

1478/271 
1982 6 500,00 

24 

Zespół spalinowo-elektryczny PAD-36-3/400/P1 (36 kW, 400 V, 50 

Hz), na przyczepie 1-osiowej (ładowność 1,5 tony) - bez 

wyposażenia 

1 
10263, nr 

podwozia 1901702 
1986 6 500,00 

25 

Zespół spalinowo-elektryczny PAD-36-3/400/P1 (36 kW, 400 V, 50 

Hz), na przyczepie 1-osiowej (ładowność 1,5 tony) - bez 

wyposażenia 

1 
6468, nr podwozia 

1418/211 
1981 6 500,00 

26 

Zespół spalinowo-elektryczny PAD-36-3/400/P1 (36 kW, 400 V, 50 

Hz), na przyczepie 1-osiowej (ładowność 1,5 tony) - bez 

wyposażenia 

1 
139, nr podwozia 

967 
1975 6 500,00 

27 
Przyczepa po zdemontowaniu ZSE PAD-16-3/400 (ładowność 1,5 

tony, bez koła zapasowego) 
1 6909 1985 500,00 

28 
Elektrownie oświetleniowe EO-1 z PAB 2-1-230-R (2 kW, 230 V, 50 Hz) - pakiet zawierający 5 szt.  

(wg oddzielnego wykazu) 3 000,00 

29 
Elektrownie oświetleniowe EO-1 z PAB 2-1-230-R (2 kW, 230 V, 50 Hz) - pakiet zawierający 5 szt.  

(wg oddzielnego wykazu) 
3 000,00 

30 
Elektrownie oświetleniowe EO-1 z PAB 2-1-230-R (2 kW, 230 V, 50 Hz) - pakiet zawierający 6 szt.  

(wg oddzielnego wykazu) 
3 600,00 

31 
Zespoły spalinowo-elektryczne PAB-2-1/230/R (2 kW, 230 V, 50 Hz) - pakiet zawierający 2 szt.  

(wg oddzielnego wykazu) 
1 000,00 

32 
Zespoły spalinowo-elektryczne PAB-2-1/230/R (2 kW, 230 V, 50 Hz) - pakiet zawierający 3 szt.  

(wg oddzielnego wykazu) 
1 500,00 

33 Wyeksploatowane niszczarki - pakiet zawierający 17 szt. (wg oddzielnego wykazu) 420,00 

34 Wyeksploatowane czajniki - pakiet zawierający 49 szt. 15,00 

Nr 

poz. 

przet. 

 

Nazwa odpadu 

Ilość 

 (kg) 

 

Cena 

jednostkowa 

wywoławcza 

netto (zł/kg) 

35 

Złom metali żelaznych (kod odpadu 16 01 17) 855,40 0,75 

Złom metali nieżelaznych (kod odpadu 16 01 18) 42,95 3,50 

Złom aluminiowy (kod odpadu 17 04 02) 20,00 3,50 

Złom ołowiu (kod odpadu 17 04 03) 52,90 3,50 

Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) 8 692,30 0,75 

Złom mieszanin metali (kod odpadu 17 04 07) 51,00 1,00 



36 

Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC (kod odpadu 16 02 11*) 321,00 0,20 

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 

do 16 02 12 (kod odpadu 16 02 13*) 
8 000,00 0,40 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (kod odpadu 16 02 14) 7 611,50 0,40 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego 

AMW w Warszawie ul. Chełmżyńska 9. 

2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 19, 20.04.2021 r. w godz. 

8:00÷14:00 w następujących miejscach: 

• poz. 1÷6 42 BLSz ZZ Sochaczew • poz. 7 2 RBLog RWT Nowy Dwór Mazowiecki • poz. 8÷32 

26 WOG SPS Nowy Dwór Mazowiecki • poz. 33÷34 BP AMW Warszawa • poz. 35÷36 DA MON 

Warszawa, OZGSt Warszawa. 

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  koronawirusem COVID 19). 

3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 30.06.2021 r. 

4. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 6, 28÷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 na wybrane pozycje przetargowe określone w formularzu ofertowym. Wadium 

należy wpłacać 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 nr i datę przetargu, nazwę oferenta 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. Do przetargu na poz. 35 oraz 36 mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy dołączą do oferty 

potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia w 

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


zakresie gospodarowania odpadami, a także oświadczenie w zakresie transportu odpadów, a w 

przypadku poz. 36 dodatkowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o 

wpisie do rejestru BDO, w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym  

i elektronicznym. 

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

odpadów, określone zostały w Ogólnych Warunkach Sprzedaży. 

10. Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału w Warszawie, ul. Chełmżyńska 9, 

w terminie do dnia 23.04.2021 r. do godziny 11:00. 

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 03/OW-DG/2021 – nie otwierać przed 23.04.2021 r. do godziny 12:00”. 

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 Warszawie od dnia 09.04.2021 r. do dnia 22.04.2021 r., 

w godz. 8:00÷15:00 oraz w dniu przetargu w godz. 8:00÷11:00, pok. nr 004 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. 

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


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 Warszawie 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: e-mail: a.okrasa@amw.com.pl, p.rotuski@amw.com.pl faks 

22/326 10 01 oraz tel. 22/314 98 38, 22/314 99 27, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00÷15:00 

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

