
 
 

O G Ł A S Z A  
PRZETARG PUBLICZNY PISEMNY NR 2/OZ-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.   

1-3 Kuchnia polowa KP-340 (z częściowym wyposażeniem) 3 
580, 
0893, 
1396 

1968 
1969 
1969 

3 600,00 

4 Hełm stalowy bojowy wz. 1967/75 – pakiet zawierający 142 szt. 1 400,00 

5 Zestaw materiałów technicznych, zestawy remontowe - pakiet zawierający 2 poz. asort. (wg 
oddzielnego wykazu), w tym: ZMT-1 - 2 kpl., ZR-1 STAR 660 M1, M2 - 2 kpl. 2 600,00 

6 Zestaw materiałów technicznych, zestawy remontowe - pakiet zawierający 2 poz. asort. (wg 
oddzielnego wykazu), w tym: ZMT-1 - 3 kpl., ZR-1 STAR 660 M1, M2 - 3 kpl. 3 800,00 

7 Autobus pasażerski AUTOSAN H-10.10 (ilość miejsc 
siedzących 43) 1 SUADW3ACPYS

161062 2000 7 000,00 

8 Żuraw R-101 na samochodzie JELCZ-325 (udźwig 10 T) 1 08003008776 1985 14 000,00 
9 Żuraw ZSH 6M na samochodzie STAR 660M2 (udźwig 6,3 T) 1 3233391 1983 9 000,00 

10 Zespół spalinowo-elektryczny PAD-8-3/400/R (8 kW, 400 V, 
50 Hz) na ramie 1 35008  1986 1 900,00 

11 Zespół spalinowo-elektryczny PAD-20-3/400/R (20 kW, 400 V, 
50 Hz) na ramie 1 598 1988 3 800,00 

12 Zespół spalinowo-elektryczny PAD-36-3/400/R (36 kW, 400 V, 
50 Hz) na ramie 1 9707 1985 5 600,00 

13 
Polowa stacja zasilania SZ-1/S na samochodzie STAR 660M2 
(z częściowym wyposażeniem) z ZSE PAD-30-3/400 (30 kW, 
400 V, 50 Hz) 

1 A660M2TECH00 
30037 1971 8 000,00 

14 Zestaw elektrotechniczny 15M – pakiet w ilości 4 kpl. 800,00 
15 Zestaw hydraulika XI-15 – pakiet w ilości 7 kpl. 2 400,00 
16 Zestaw stolarsko-ciesielski XI-12 – pakiet w ilości 6 kpl. 2 100,00 
17 Zestaw ślusarsko-kowalski XI-14 – pakiet w ilości 7 kpl. 4 900,00 

18 
Sprzęt służby inżynieryjno-saperskiej - pakiet zawierający 7 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w 
tym m.in.: wózek unoszący widłowy, filtry do oczyszczania wody, zestawy elektrotechniczne nr 15M 
itp. 

3 200,00 

19 Samochód wywrotka dużej ładowności JELCZ W-317 1 UWP093190012 1987 9 000,00 

20 Agregat prądotwórczy WOLA 4ZPP-250 (200/272 kW, 400 V, 
50 Hz) 1 2797 1975 6 600,00 

21 Artykuły i sprzęt infrastruktury - pakiet zawierający 4 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym 
m.in.: umywalki polowe, zestaw hydroforowy itp. 400,00 

22 Kocioł warzelny parowy WKP-300 – pakiet w ilości 2 szt. 1 000,00 
23 Kocioł warzelny parowy WKP-300 – pakiet w ilości 3 szt. 1 500,00 

24 Kosy i kosiarki – pakiet zawierający 4 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: kosy 
spalinowe, pilarka łańcuchowa itp. 200,00 

25 Artykuły umundurowania i wyposażenia żołnierzy - pakiet zawierający 64 poz. asort. (wg oddzielnego 
wykazu), w tym m.in.: berety, bluzy, oznaczenia, spodnie, trzewiki itp. 5 600,00 

26 Tapczan 2000x800 mm WP8-35 – pakiet w ilości 20 szt. 400,00 
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27 Agregat proszkowy AP-250 na p-pie 1 os. 0,5 t 1 28125 1979 800,00 
28 Drewno opałowe iglaste (30-45 cm) – pakiet w ilości 63,855 m3 2 000,00 
29 Drewno opałowe iglaste (30-45 cm, wg oddzielnego wykazu) – pakiet w ilości 665,50 m3 24 000,00 
30 Drewno opałowe liściaste (30-45 cm) – pakiet w ilości 31,015 m3 1 000,00 
31 Drewno z wycinki miękkie (topola, wg oddzielnego wykazu) – pakiet w ilości 35 m3 600,00 
32 Silnik elektryczny do TRAKA GKT-60 TYP SG 250 MB 1 b/n 1976 1 500,00 
33 Jacht żaglowy OMEGA – pakiet w ilości 2 kpl. 3 800,00 

34 Sprzęt pływający - pakiet zawierający 3 poz. asort., w tym: kajak dwuosobowy FIJI ESKIMOS, łódź 
wiosłowa 3430x1430 mm, rower wodny BRDA 2 600,00 

35 Sprzęt służby żywnościowej - pakiet zawierający 38 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: 
kuchenki, stoły ze zlewem, pieńki do mięsa itp. 3 600,00 

36-
40 

Zbiornik stalowy z wręgami wewnętrznymi ZSP-100 
(niekompletny) 5 b/n b/d 14 000,00 

41 Elementy wyposażenia namiotów - pakiet zawierający 21 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym 
m.in.: blacha kominowa, czasze zadaszenia, maszty, pokrowce, słupki, szpilki itp. 5 000,00 

Nr 
poz. 

przet. 
Nazwa odpadu Ilość 

 kg/pakiet 

Cena 
jednostkowa 
wywoławcza 
netto (zł/kg)/ 

(zł/pakiet) 

42 Zużyte opony (opony nienadające się do dalszego użytkowania i 
bieżnikowania) /kod odpadu 16 01 03/ 9 179,03 0,05 

43 

Złom metali nieżelaznych (m.in.: zużyte elementy aluminiowe z napraw 
pojazdów itp.) /kod odpadu 16 01 18/ 80,91 4,20 

Złom metali żelaznych (m.in. zużyte części pojazdów itp.) /kod odpadu 16 01 
17/ 21 775,64 0,75 

Inne niewymienione odpady (m.in.: zużyte brezenty, opończe, części pojazdów 
wykonane z plastiku itp.) /kod odpadu 16 01 99/ 2 018,70 0,01 

44 

Zużyte kable inne niż wymienione w 17 04 10 /kod odpadu 17 04 11/ 73,80 0,80 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (m. in.: urządzenia systemów 
alarmowych, niszczarki oraz zużyte elektronarzędzia itp.) /kod odpadu 16 02 
14/ 

569,00 0,26 

45 Odpadowe opakowania z drewna (m.in. zużyte skrzynie, palety itp.) – pakiet o 
masie 5 490,00 kg /kod odpadu 15 01 03/ 1 60,00 

46 Złom żelaza i stali (m.in. zużyte elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych, 
rury, kątowniki itp.) /kod odpadu 17 04 05/ 28 000,00 0,75 

47 

Złom żelaza i stali (m.in. zużyte elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych, 
rury, kątowniki itp.) /kod odpadu 17 04 05/ 71 533,03 0,75 

Złom aluminium (m.in. zużyte materiały instalacyjne itp.) /kod odpadu 17 04 
02/ 70,70 4,20 

48 Przepracowane inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe /kod odpadu 13 
02 08*/ 9 214,50 0,40 

49 Odpadowy papier i tektura (m. in.: zużyte mapy itp.) – pakiet o masie 2.000,00 
kg /kod odpadu 19 12 01/ 1 10,00 

50 Zużyte opony (opony nienadające się do dalszego użytkowania i 
bieżnikowania) /kod odpadu 16 01 03/ 11 310,00 0,05 

51 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (m. in.: elektronarzędzia, 
niszczarki, komputery itp.) /kod odpadu 16 02 14/ 2 716,00 0,26 

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (m. in.: telewizory 
zawierające niebezpieczne elementy (kineskopowe), monitory komputerowe, 
świetlówki, żarówki itp.) /kod odpadu 16 02 13*/ 

569,50 0,12 

52 Zużyte inne baterie i akumulatory /kod odpadu 16 06 05/ 794,45 0,40 
 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Oddziału 
Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 104. 



 3 

2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia (po uzgodnieniu telefonicznym) w 
dniach 12 i 13 kwietnia 2021 r. w godz. 9.00 – 14.00  w następujących miejscach: 
poz. 1÷9 Skład Nowogród Bobrzański • poz. 10÷13 SPS Głogów • poz. 14÷17 GZ Żagań • poz. 
18 GZ Świętoszów • poz. 19 44 WOG Krosno Odrzańskie magazyn RZI Zielona Góra • poz. 20 
GZ Sulechów • poz. 21, 22 GZ Czerwieńsk • poz. 23, 24 SOI Krosno Odrzańskie • poz. 25 GZ 
Krosno Odrzańskie • poz. 26 SOI Międzyrzecz • poz. 27÷30 SOI Wędrzyn • poz. 31 SOI 
Głogów • poz. 32÷34 GZ Wędrzyn • poz. 35÷40 45 WOG Wędrzyn • poz. 41 Skład Wędrzyn • 
poz. 42, 43 GZ Świętoszów • poz. 44, 45 43 WOG Świętoszów (magazyn Pstrąże), GZ Żagań, 
GZ Świętoszów • poz. 46 SOI Żagań • poz. 47 SOI Wędrzyn • poz. 48 45 WOG Wędrzyn, GZ 
Międzyrzecz • poz. 49, 50 GZ Skwierzyna • poz. 51, 52 Skład Nowogród Bobrzański. 
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 18.06.2021 r. 
4. Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie odpady wyszczególnione w danej pozycji 

przetargowej.  
5. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 5, 6, 18, 21, 24, 25, 29, 31, 35, 41 oraz opis 

wyposażenia sprzętu oferowanego w poz. 1÷3 i 13 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 O/Zielona Góra nr konta 51 1130 1176 0000 0060 0720 0028, 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. Do przetargu na poz. 42÷52 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. 
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W przypadku poz. 44 i 51 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. 

11. Na pozycję 45 oferty mogą składać również osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne 
niebędące przedsiębiorcami, na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży. 

12. Warunkiem wydania Kupującemu złomu metali żelaznych i nieżelaznych jest uprzednie 
odebranie przez Kupującego „Innych niewymienionych odpadów (m.in.: zużytych brezentów, 
opończy, części pojazdów wykonanych z plastiku itp.) o kodzie odpadu 16 01 99 – z danego 
miejsca ich magazynowania, wskazanego w „Wykazie  miejsc i adresów, w których znajdują się 
sprzedawane w przetargu nr 2/OZ-DG/2021 rzeczy ruchome niekoncesjonowane” - dotyczy 
pozycji przetargowej nr 43. 

13. Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału w Zielonej Górze, ul. 
Zjednoczenia 104, pok. nr 1 w terminie do dnia 14.04.2021 r. do godziny 15.30. 

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: 

• nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta; 
• nazwę i adres organizatora przetargu; 
• dopisek: „Przetarg nr 2/OZ-DG/2021 – nie otwierać przed 15.04.2021 r. do godziny 10.00”. 

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 Zielonej Górze od dnia 29.03.2021 r. do dnia 
14.04.2021 r., w godz. 8.00 – 15.00, pok. nr 1 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. 
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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 Zielonej Górze 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: j.bialoskorski@amw.com.pl, faks 68 411 96 12 oraz  
tel. 68 411 96 65, 68 411 96 66, 68 411 96 67, 68 411 96 68, od poniedziałku do piątku w godz. 
7.30 – 15.30. 


