
 
 

 
 

 
O G Ł A S Z A  

PRZETARG PUBLICZNY PISEMNY NR 3/OX-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 Drewno z wycinki - iglaste (sosna) - pakiet w ilości 849,32 m3 (wg oddzielnego 
wykazu) 300 000,00 

2 Drewno z wycinki - liściaste (brzoza, osika) - pakiet w ilości 102,38 m3 (wg 
oddzielnego wykazu) 20 000,00 

3 Drewno z wycinki - liściaste/iglaste (mieszane) - pakiet zawierający 2 poz. asort., w 
ilości 4,80 m3 500,00 

4 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. 1 800,00 

5 

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 

6 Telefaksy - pakiet zawierający 77 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: 
OKI, PANASONIC, CANON itp. 60,00 

7 Słupki do tenisa ziemnego z 2 siatkami 1 -   - 500,00 

8 Odtwarzacze CD, DVD i TV - pakiet zawierający 19 poz. asort. (wg oddzielnego 
wykazu) 300,00 

9 Filtr do oczyszczania wody FPW-30 - pakiet w ilości 11 kpl. 100,00 

10 Pantofle specjalne - pakiet zawierający 4 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) w ilości 
134 par. 700,00 

11 Tkanina drelichowa koloru khaki - pakiet w ilości 7,20 m (szer. 0,9 m) 80,00 

12 Zestaw głośnikowy DEXON BC1500A w ilości 2 kpl. - pakiet zawierający 2 poz. asort. 1 000,00 

13 Omasztowanie do peleryny namiotu - pakiet w ilości 500 kpl. 1 050,00 

14-16 Torba polowa brezentowa - pakiet w ilości 50 szt. 3 - - 900,00 
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17-19 Torba na wyposażenie - pakiet w ilości 100 szt. 3 - - 600,00 

20 Zestaw B-1 medyczny (szyny metalowe) - pakiet w ilości 21 szt. 1 100,00 

21 Zestaw B-1 medyczny (szyny metalowe) - pakiet w ilości 20 szt. 1 000,00 

22 Zestaw B-2 medyczny (szyny metalowe) - pakiet zawierający 2 poz. asort. w ilości 22 
szt. 1 100,00 

23 Zestaw B-2 medyczny (szyny metalowe) - pakiet  w ilości 24 szt. 1 200,00 

24 Zestaw G-6 (do destylacji) - pakiet w ilości 4 szt. (po 3 skrzynie w każdej pozycji) 1 000,00 

25 Stół operacyjny składany SPD-68 1 -   - 300,00 

26-27 Stół operacyjny składany komplet 2 -   - 300,00 

28-29 Stół ortopedyczny składany z zestawem części 2 -   - 300,00 

30 Mikrobus FORD TRANSIT V185 300 1 
WF0PXXB
DFP4Y0110

5 
2004 8 000,00 

31 Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności 
LUBLIN II 3322 2,4 1 SUL332212

X0036284 1999 3 500,00 

32 Wózek transportowy akumulatorowy WNA- 1320 (z 
baterią akumulatorów) 1 12272 1980 2 500,00 

33 Samochód ogólnego przeznaczenia dużej ładowności  
JELCZ S622D.AL 1 SUJ622001

W0000087 1998 10 000,00 

34 Przyczepa transportowa średniej ładowności D-46 o 
ład. 3,5 t 1 10875 1977 5 000,00 

35-36 Pralnia wodna na samochodzie STAR 200-SP-80 2 

64011 1988 12 000,00 

59582 1987 12 000,00 

37 Aparat elektryczny do wulkanizacji WULKAN 2000 1 -  -  1 800,00 

38 Kostka brukowa 60x100x200 mm - pakiet w ilości 300 
szt. 1 -  -  300,00 

39 Autobus pasażerski AUTOSAN H9 1 
SUAAW3A
APSS02004

1 
1995 8 000,00 
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40 

Sprzęt transportowy - pakiet zawierający 2 poz. asort., 
w tym: ciągnik kołowy ewakuacyjny  VOLVO FL 12 H 
6X6 + naczepa niskopodwoziowa HSW/LOHR SRPB 
60 o ładowności 60 t (brak współosiowości jezdnej) 

1 

UWP025150
010; 

VGYL63380
001SMCP2 

1994            
1999 40 000,00 

41 Części zamienne do STAR-660 - pakiet zawierający 30 poz. asort. (wg oddzielnego 
wykazu) 1 000,00 

42 Części zamienne do pojazdów ciężarowych, spycharek ciężkich, autobusów - pakiet 
zawierający 213 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 2 000,00 

43 Części zamienne do STAR-660 - pakiet zawierający 39 poz. asort. (wg oddzielnego 
wykazu) 350,00 

44 Agregat sprężarkowy 200 l 1 -   - 1 000,00 

45 Wywrotnica hydrauliczna GERDA II 1 -   - 1 500,00 

46 Wytwornica acetylenowa WA-1D 1 69 1993 80,00 

47-50 Wytwornica acetylenowa 2-3-6-03 4 

1727 1980 100,00 

12079 1975 100,00 

3380 1970 100,00 

5176 1983 100,00 

51 Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności 
LUBLIN II 3322 2,4 1 SUL332212

Y0041673 2000 2 500,00 

52 Przyczepa transportowa dużej ładowności D-616 
AUTOSAN o ład. 11,5 t 1 002240 1988 10 000,00 

53 Agregat sprężarkowy WAN-CE 1 456 1986 1 000,00 

54 Urządzenie do montażu i demontażu opon 
samochodów osobowych ATH-460 1 -   - 1 600,00 

55 Montażownica do kół samochodów ciężarowych M57 1 -   - 8 000,00 

56 Osprzęt do wierceń w gruncie i lodzie do PS-290 1 15465 1987 500,00 

57 Samochodowy przyrząd diagnostyczny SD-70 1 783088 1978 100,00 
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58 Prostownik PZA-24/40 3X380V 1 1146 1975 50,00 

59 Zestaw do oświetlenia miejsca zdarzenia na statywie 
HEDLER TURBO LUX PROFI 1 -   - 300,00 

60 Urządzenia do przewozu rannych - pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: 
Urządzenie sanitarne US 71 - 20 kpl. i Urządzenie adaptacyjne US 76 - 12 kpl. 4 000,00 

61 

Sprzęt instalacyjno-budowlany - pakiet zawierający 43 poz. asort. (wg oddzielnego 
wykazu), w tym m.in.: amortyzatory, głowice do zaworu wodnego, kolana, kołnierze, 
przedłużki, krąg betonowy, redukcje, rozety, śruby, trójniki, uszczelki, wkładki 
bezpiecznikowe, żarówki 60 W itp. 

2 500,00 

62 

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. 

1 000,00 

63 Wkład brezentowy łóżka polowego WP5-2 bez sprężyn - pakiet w ilości 115 szt. 1 000,00 

64 
Sprzęt biurowy i komputerowy - pakiet zawierający 45 poz. asort. (wg oddzielnego 
wykazu), w tym m.in.: drukarki, skaner, klawiatury, karty graficzne, płyty główne, 
monitory, telefony komórkowe, zasilacze itp. 

300,00 

65 Skrzynie drewniane - pakiet zawierający 11 poz. asort. w ilości 139 szt. (wg 
oddzielnego wykazu) 4 000,00 

66 Kanister stalowy do IZS 20 l 345x160x465 mm - pakiet w ilości 58 szt. 900,00 

 
 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2022 r. o godz. 11:30 w OR AMW we Wrocławiu, 
ul. Zwycięska 39. 

2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 25.04 i 26.04.2022 r., w 
godz. 9:00 – 13:00 w następujących miejscach: 
• poz. 1÷3, 61 2 WOG SOI Jastrzębie • poz. 4÷29 magazyn OR AMW • poz. 30÷32  4 RBLog 
Skład Krapkowice • poz. 33÷37 10 Blog Opole • poz. 38 4 WOG SOI Opole •  poz. 39÷40 2 WOG 
GZ-3 Wrocław •  poz. 41÷46 2 WOG GZ-2 Wrocław •  poz. 47÷59 2 WOG GZ Brzeg •  poz. 60 
JW 2697 Brzeg • poz. 62 2 WOG SOI Kłodzko • poz. 63 2 WOG SOI Oleśnica • poz. 64 2 WOG 
WT Oleśnica • poz. 65÷66  4 RBLog Skład Milicz. 
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 27.05.2022 r. 
4. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 1, 2, 6, 8, 10, 41÷43, 61, 62, 64, 65 do wglądu 

na stronie internetowej – www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego 
składowania. 
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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 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. 

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. Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału we Wrocławiu ul. Sztabowa 32, 
w terminie do dnia 27.04.2022 r. do godz. 14:00.  

10. 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/OX-DG/2022 – nie otwierać przed 28.04.2022 r. do godziny 11:30”. 

11. 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). 
12. Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia 

można pobierać w OR AMW we Wrocławiu, ul. Zwycięska 39 od dnia 14.04.2022 r. do dnia 
27.04.2022 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”. 

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

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

15. Na wybrane przez organizatora przetargu pozycje przetargowe, zawarta zostanie pisemna umowa 
sprzedaży, która wyłącza stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży tylko w zakresie 
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uregulowanym w niej w sposób odmienny. Pisemna umowa sprzedaży może zawierać dodatkowe 
uregulowania nie ujęte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży. 

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

17. 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. 

18. 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. 

19. 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. 

20. 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. 

21. 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 we Wrocławiu oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych. 

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

23. 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. 


