
 

 
 

 
 

 

O G Ł A S Z A  

PRZETARG PUBLICZNY PISEMNY NR 3/OO-DG/2022 
 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 Agregat spawalniczy EWD 3/300 na ramie 1 b/d b/d 5 500 

2 Agregat sprężarkowy powietrzny S1P135 1 b/d b/d 2 200 

3 Stół do badania pomp wtryskowych CD-02-01B 1 b/d b/d 2 500 

4 
Zespół spalinowo-elektryczny PAD-36-3/400/R (36 kW, 3x380 V, 50 Hz) 

na ramie 
1 b/d b/d 10 000 

5 
Sprzęt warsztatowy – pakiet zawierający 3 poz. asort. w tym: urządzenie do spawania MONTIG-201 – 1 szt.; 

prostownik spawalniczy PSP-630 – 1 szt.; suszarka elektryczna SEM-2 – 1 szt. 
1 200 

6 
Materiały instalacyjne – pakiet zawierający 83 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: pompy; grzejniki 

olejowe; przewód spawalniczy; śruby różne; nity; kółka do foteli itp. 
1 600 

7 

Techniczne środki materiałowe do samochodu UAZ – pakiet zawierający 82 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w 

tym m.in.: błotniki przednie; szyby; pierścienie tłokowe; tuleje cylindrowe z tłokiem; koła zębate-różne; silniki 

wentylatora itp. 

132 500 

8 Kotły warzelne parowe okrągłe 300 l – pakiet w ilości 3 szt. 1 800 

9 Kamień brukowy nieregularny różny – pakiet w ilości 63,19 t 2 000 

10 
Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności LUBLIN II 3322 

2,4 
1 

SUL332212X00

36302 
1999 2 000 

11 Samochód małej ładowności FIAT DUCATO 10 2,0 JTD 1 
ZFA2440000733

0394 
2003 3 000 

12 
Silniki spalinowe – pakiet zawierający 4 poz. asort., w tym: silnik kompletny ekranowany 900-01-2011 – 1 szt.; 

silnik wysokoprężny S-359 – 2 szt.; silnik kompletny A-602-010-59-45 – 1 szt. 
3 000 

13 Autobus pasażerski AUTOSAN H-10.10 (ilość miejsc 43) 1 
SUADW3ACPY

S161067 
2000 10 000 

14 Przyczepa transportowa średniej ładowności D-46 (2-os. o ład. 3,5 t) 1 2585 1983 5 000 

15 Przecinarka ramowa BKA 30 1 1777 1970 1 400 

16 Stół probierczy S-2C (bez wyposażenia) 1 1264 1986 700 

17 Tokarka stołowa TSA-16 1 470/67 1967 2 500 

18 Wiertarka stołowa WS-15 1 38365/72 1972 2 000 

19 Wytaczarka do bębnów hamulcowych TO-161S 1 83/51 1951 900 

20 Przyczepa transportowa średniej ładowności D-46 (2-os. o ład. 3,5 t) 1 4247 1979 3 500 

21 Ładowarka hydrauliczna Ł-220 (uszkodzony silnik) 1 149 1987 17 000 

22 Kamień brukowy nieregularny różny – pakiet w ilości 141,80 t 2 000 

23 Samochód małej ładowności FIAT DUCATO 10 2.0 JTD 1 
ZFA2440000733

0400 
2003 2 200 

24 
Urządzenie montażu-demontażu opon samochodów osobowych                      

(typ UPO-16) 
1 900113 1993 1 800 

25 Przyczepa transportowa średniej ładowności D-46S (2-os. o ład. 3,5 t) 1 4461 1979  3 500 

26 Szlifierka do płaszczyzn ZA-1 MATRA 1 177 1956 7 000 
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27 Bieżnia elektryczna SPORTSART T652 (uszkodzony panel sterowania) 1 0261/169 b/d 2 000 

28 
Artykuły mundurowe – pakiet zawierający 11 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: bluza lekarza-bez 

rozmiaru; fartuch lekarza-bez rozmiaru; koszulo-bluza z długim rękawem kolor biały; wiatrówka oficera Marynarki 

Wojennej wz. 92; ubranie płócienne białe (stary wzór); paski do worka na pościel; koszula oficera kolor khaki itp. 
5 000 

 Nazwa odpadu 

Ilość 

 (kg) 

 

Cena 

jednostkowa 

wywoławcza 

netto (zł/kg)  

29 

Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) 2 830,64 1,50 

Złom aluminiowy (kod odpadu 17 04 02) 326,62 7,50 

Złom metali nieżelaznych (złom aluminiowy) (kod odpadu 16 01 18) 85,40 7,50 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (kod odpadu 16 02 14) 1 942,05 1,20 

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń (kod odpadu 16 02 16) 109,20 1,50 

Złom mieszanin metali (kod odpadu 17 04 07) 268,00 2,50 

30 
Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 02 05, 16 03 80 (niepełnowartościowy spirytus) (kod 

odpadu 16 03 06) 
8,70 0,25 

31 
Odpadowe trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 (kod 

odpadu 03 01 05)   
1 220,00 0,01 

32 Odpadowe opakowania z drewna (zużyte drewniane palety) (kod odpadu 15 01 03) 64 740,00 0,10 

33 Odpadowe opakowania z tekstyliów (kod odpadu 15 01 09) 235,00 0,05 

34 

 

Złom metali żelaznych (kod odpadu 16 01 17) 12 338,80 1,50 

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (kod odpadu 16 02 13*) 50,00 0,40 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (kod odpadu 16 02 14) 2 899,40 1,20 

Zużyte baterie i akumulatory ołowiowe (kod odpadu 16 06 01*) 270,00 2,70 

Zużyte inne baterie i akumulatory (kod odpadu 16 06 05) 325,00 1,00 

Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) 3 461,49 1,50 

Zużyte kable inne niż wymienione w 17 04 10 (kod odpadu 17 04 11) 150,00 8,00 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2022 r. o godz. 11:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji 

Mienia Wojskowego w Olsztynie, ul. Kasprowicza 1.  

2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 05 i 06.05.2022 r. w godz. 9:00 – 

12:30 w następujących miejscach: 

• poz. 1÷5 25 WOG GZ Osowiec, • poz. 6 25 WOG SOI Łomża, • poz. 7 22 WOG GZ Łomża, • poz. 8÷9 

21 WOG SOI Elbląg, • poz. 10÷12 21 WOG Elbląg, • poz. 13÷14 22 WOG GZ Lidzbark Warmiński,  

• poz. 15÷17,19 21 WOG GZ Morąg, • poz. 20 2 RBLog Skład Elbląg, • poz. 21 22 WOG Olsztyn, • poz. 

22 24 WOG SOI Bemowo Piskie, • poz. 23÷24 24 WOG JW 4808 Gołdap, • poz. 25 24 WOG GZ Gołdap,  

• poz. 26 24 WOG JW 3797 Orzysz, • poz. 18, 27÷28 magazyn AMW Olsztyn, • poz. 29÷34 25 WOG 

Białystok, GZ i SOI Łomża oraz SOI Osowiec, WOSzK Mrągowo, 2 RBLog Skład Olsztyn, 22 WOG 

Olsztyn, RZI Olsztyn. 

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 22.07.2022 r.  

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

przetargowej.  

http://www.amw.com.pl/
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5. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 6, 7, i 28 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/Olsztyn Nr konta: 15 1130 1189 0025 0130 8320 0016, 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. 29÷34 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 oraz w przypadku poz. 29 i 34 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. Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału w Olsztynie, ul. Kasprowicza 1, pok.  

nr 113 w terminie do dnia 10.05.2022 r. do godziny 14:00. 

12. 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 3/OO-DG/2022 – nie otwierać przed 11.05.2022 r. do godziny 11:00”. 

13. 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). 

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

pobierać w siedzibie Oddziału w Olsztynie od dnia 27.04.2022 r. do dnia 10.05.2022 r., w godz. 8:00 – 

14:00, pok. nr 128 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt 

wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”. 

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

sprzedaży w trybie przetargu. 

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

Sprzedaży. 

http://www.amw.com.pl/
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17. 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. 

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

niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia i Ogólnych Warunków Sprzedaży,  

zostanie odrzucona. 

19. 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. 

20. 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. 

21. 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. 

22. 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. 

23. 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 Olsztynie 

oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych. 

24. Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych 

niekoncesjonowanych i sklepu internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej 

www.amw.com.pl   

25. Szczegółowe informacje: e-mail: i.basak@amw.com.pl, fax. 89 536 31 80 oraz tel. 89 536 34 72, 89 536 

31 73, 89 536 31 74, 89 536 31 75, 89 536 31 76 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00. 
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