
 

 
 

 

O G Ł A S Z A  

PRZETARG PUBLICZNY PISEMNY NR 3/OL-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 Prasa hydrauliczna PHPR-40 1 0215 1956 6 000 

2 
Stanowisko sprawdzania mostów 

napędowych S-260 4550X1340X120 
1 0112RWTRZ 1986 5 000 

3 
Stół do badania pomp wtryskowych 

CD-02-01B 
1 0207 1987 6 000 

4 Stanowisko kontroli zespołów SKZ-BWP 4 000 

5 
Przecinarka tarczowa hydrauliczna 

BTB-40 
1 375 1963 1 400 

6 
Sprzęt warsztatowy – pakiet zawierający 9 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w 

tym m. in.: manometry M-100R 1 MPa w ilości 8 szt.; filtry; klosze itp. 
25 

7 

Sprzęt warsztatowy – pakiet zawierający 7 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w 

tym m. in.: szafki do narzędzi jednodrzwiowe i dwudrzwiowe w ilości 2 szt.; kabel 

PKL 1x2 w ilości 42 000 m; wózek kablowy WZK-1 w ilości 3 szt. itp. 

9 000 

8  
Wiertarka elektryczna do szyn typ 

WIWR-32 
1 327 1982 200 

9 Kultywator zawieszany U417/1 600 

10 
Gitara elektryczna basowa YAMAHA 

RBX460 
1 brak danych - 350 

11 
Gitara elektryczna basowa DEFIL 

LUNA 
1 brak danych - 250 

12 
Gitara elektryczna basowa MANSFELD 

SPECJAL BAS 
1 945659 1995 350 

13 
Gitara elektryczna MANSFELD 

FINGERTIP 
1 945525 - 350 

14 
Gitara elektryczna basowa (nieznanego 

pochodzenia) 
1 brak danych - 350 

15 Żarówki E27 220-231V 60W – pakiet w ilości 1000 szt. 700 

16-17 
Ubrania technika lotniczego (stary 

wzór) – pakiet w ilości 50 kpl. 
2 - - 1 000 

18-19 
Pojemniki siatkowe składane 352 – 

pakiet w ilości 85 szt. 
2 - - 6 000 

20 Palety stalowe składane pod ogumienie – pakiet w ilości 52 szt. 3 800 

21 Agregat sprężarkowy  o poj. 200 l 1 LOT654 2007 1 000 

22 Sprężarka 3JW60 1 -   - 800 

23-26 
Kuźnia polowa składana o napędzie 

ręcznym 
4 -   - 300 

27-28 
Zestaw ślusarsko-kowalski NR XI-14 

(niekompletny) 
2 -   - 1 400 
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29-30 
Zestawy hydraulika NR XI-15 

(niekompletne) – pakiet w ilości 2 kpl. 
2 -   - 600 

31-32 
Zestaw hydraulika NR XI-15 

(niekompletny) 
2 -   - 300 

33-34 
Zestawy stolarsko-ciesielskie NR XI-12 

(niekompletne) - pakiet w ilości 2 kpl. 
2 -   - 600 

35-36 
Zestaw stolarsko-ciesielski NR XI-12 

(niekompletny) 
2 -   - 300 

37 
Kuchnia polowa KP-340 (z częściowym 

wyposażeniem) 
1 3838 - 4 500 

38 
Kuchnia polowa KP-340 (z częściowym 

wyposażeniem) 
1 3383 - 4 500 

39 
Kuchnia polowa KP-340 (z częściowym 

wyposażeniem) 
1 851 -  4 500 

40 Szorowarka HAKOMATIC B-750  8 000 

41 
Wyposażenie warsztatowe - 2 imadła, 8 skrzynek narzędziowych, 4 stoły 

warsztatowe rozkładane  
6 000 

42 
Podnośnik widłowy akumulatorowy BALKANCAR EV-638-33-254T (bez 

akumulatorów) 
5 500 

43 Silnik zaburtowy DE-45DS  800 

44 

Sprzęt warsztatowy – pakiet zawierający 4 poz. asort., w tym: stół spawalniczy z 

wyciągiem o wymiarach 630x940x1631 mm; nożyce do drutu 640 w ilości 3 szt.; 

stoły warsztatowe z 5 szufladami w ilości 2 szt. oraz szelki do oporządzenia w ilości 

250 szt. 

2 500 

45 

Ubrania medyczne – pakiet zawierający 4 poz. asort., w tym: ubrania męskie lekarza 

B/R w ilości 15 kpl.; ubrania płócienne białe w ilości 3 kpl.; spodnie płócienne białe 

w ilości 137 szt. oraz bluzy pielęgniarza MADA B/R w ilości 11 szt. 

600 

46 

Sprzęt medyczny – pakiet zawierający 31 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w 

tym m. in.: aparaty do mierzenia ciśnienia w ilości 4 szt.; autoklaw EUROKLAW 

TYP 23 VS; kołnierze ortopedyczne w ilości 5 szt. itp. 

4 000 

47 

Sprzęt warsztatowy – pakiet zawierający 9 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w 

tym m. in.: myjka KARCHER HDS 798 C; wózek unoszący widłowy 

akumulatorowy PRENJ 1000-1150 (bez akumulatorów); multimetry analogowe i 

cyfrowe w ilości 4 szt. itp. 

7 000 

48 
Torby na wyposażenie w ilości 610 szt. oraz zestawy przyborów do konserwacji 

obuwia bez pasty w ilości 30 szt. – pakiet 
2 500 

49 
Torby na wyposażenie w ilości 610 szt. oraz zestawy przyborów do konserwacji 

obuwia bez pasty w ilości 30 szt. – pakiet 
2 500 

50 

Czteroboran sodowy- BORAKS 97 % w ilości 31,2 kg; elektrody połączeniowe EB 

150 3,25 mm w ilości 2500 szt. oraz elektrody spawalnicze ER 142 2,5 mm w ilości 

2300 szt. – pakiet 

1 800 

51 

Sprzęt warsztatowy – pakiet zawierający 9 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w 

tym m. in.: gniazda pojedyncze SIMON K02 w ilości 54 szt.; pompa głębinowa 

GBA-2-09 SMV-6; rozdzielnia niskiego napięcia STM 1 itp. 

5 000 

52 

Sprzęt elektroniczny – pakiet zawierający 8 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w 

tym m. in.: kopiarka MITA C1560; magnetowid SAMSUNG SV-661 GX odbiorniki 

TV w ilości 6 szt. itp. 

500 

53  
Opryskiwacz ciągnikowy zawieszany P- 

128/3 
1 128 2002 1 000 

54  
Sprzęt optyczny – pakiet zawierający 6 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym 

m. in.: mikroskopy BRITNELLA MBR-1 i MBR-2; filtry polaryzacyjne różne itp. 
1 500 

55  
Samochód ogólnego przeznaczenia 

małej ładowności LUBLIN II 3322 2.4 
1 

SUL332212X0036568 
1999 2 500 

56 
Samochód ogólnego przeznaczenia 

średniej ładowności STAR-200 
1 

A200W/0248371 
1985 5 000 

57 

Samochód ciężarowo-osobowy 

wysokiej mobilności HONKER 2324 

(po wypadku, z wyciągarką) 

1 

SUL232414W0000288 

1998 3 000 



58 

Samochód ciężarowo-osobowy 

wysokiej mobilności HONKER 2324 

(po wypadku, z wyciągarką) 

1 

SUL232414X0000466 

1999 2 500 

59 
Samochód ciężarowo-osobowy 

wysokiej mobilności TARPAN 4012 
1 

SUR401200NA000402 
1992 6 000 

60 
Samochód ciężarowo-osobowy 

wysokiej mobilności HONKER 2000 
1 

SUL242424Y0000833 
2000 8 000 

61 Silnik benzynowy S-101 1 11372  800 

62 
Zespół spalinowo-elektryczny PAD-20-

3/400/R (20 kW, 380 V, 50 Hz) na ramie 
1 013 1979 5 000 

63 
Zespół spalinowo-elektryczny PAD-20-

3/400/R (20 kW, 380 V, 50 Hz) na ramie 
1 014 1979 5 000 

64 
Zespół spalinowo-elektryczny PAD-20-

3/400/R (20 kW, 380 V, 50 Hz) na ramie 
1 056 1983 5 000 

65 
Zespół spalinowo-elektryczny PAD-20-

3/400/R (20 kW, 380 V, 50 Hz) na ramie 
1 057 1983 5 000 

66 
Zespół spalinowo-elektryczny PAD-20-

3/400/R (20 kW, 380 V, 50 Hz) na ramie 
1 425 1987 5 000 

67 
Zespół spalinowo-elektryczny PAD-20-

3/400/R (20 kW, 380 V, 50 Hz) na ramie 
1 426 1987 5 000 

68 
Zespół spalinowo-elektryczny PAD-20-

3/400/R (20 kW, 380 V, 50 Hz) na ramie 
1 572 1988 5 000 

69 
Zespół spalinowo-elektryczny PAD-20-

3/400/R (20 kW, 380 V, 50 Hz) na ramie 
1 767 1990 5 000 

70 
Zespół spalinowo-elektryczny PAD-20-

3/400/R (20 kW, 380 V, 50 Hz) na ramie 
1 788 1990 5 000 

71 
Zespół spalinowo-elektryczny PAD-20-

3/400/R (20 kW, 380 V, 50 Hz) na ramie 
1 789 1990 5 000 

72 Silnik zaburtowy DE-45 DS 1 IN-00776 1978 800 

73 Silnik zaburtowy DE-45 DS 1 IN-00783 1978 800 

74 Silnik zaburtowy DE-45 DS 1 IN-00787 1978 800 

75 Silnik zaburtowy DE-45 DS 1 IN-00788 1978 800 

76 Silnik zaburtowy DE-45 DS 1 IN-00792 1978 800 

77 Silnik zaburtowy DE-45 DS 1 IN-00793 1978 800 

78 Silnik zaburtowy DE-45 DS 1 IN-00794 1978 800 

79 Silnik zaburtowy DE-45 DS 1 IN-00280 1975 800 

80 Silnik zaburtowy DE-45 DS 1 IN-00325 1975 800 

81 Silnik zaburtowy DE-45 DS 1 IN-00424 1975 800 

82 Kabina strumieniowo-ścierna KC-1200/OD 10 000 

83 Kabina lakiernicza AKB-SW 2X1.6 4 000 

84-85 Wywrotnica hydrauliczna GERDA II 2 - - 2 000 

86 

Sprzęt warsztatowy – pakiet zawierający 9 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w 

tym m. in.: urządzenie rolkowe RH-3000; zespół prostowniczy PRC-12/400; 

próbnik do kontroli wtrysku TYP NC-51; przyrząd do pomiaru kątów PKO-4 itp. 

5 000 

87 
Łóżka koszarowe uniwersalne o wymiarach 2000x800x890 mm – pakiet w ilości 20 

szt. 
2 000 

88 
Zespoły spalinowo-elektryczne PAB-2-1/230/01/R (2 kW, 230 V, 50 Hz) na ramie - 

pakiet w ilości 4 szt.  
1 700 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 kwietnia 2022 r. o godz. 13:00 w siedzibie Oddziału 

Regionalnego AMW w Lublinie, ul. Łęczyńska 1.  

2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 12 i 13 kwietnia 2022 r. 

w godz. 8:00÷14:00 w następujących miejscach: 

• poz. 1÷4 RWT Rzeszów w Rzeszowie • poz. 5 Skład Stawy • poz. 6 SOI Chełm • poz. 7 

Przemyśl 34 WOG • poz. 8÷52 SM Kraśnik • poz. 53 SOI Nowa Dęba • poz. 54 SPS Lublin • 

poz. 55÷86  SPSF Głusiec • poz. 87 SOI Jarosław • poz. 88 GZ Przemyśl.  



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 z pozycji 1÷88 w terminie do dnia 10 czerwca 

2022 r.  

4. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 6, 7, 46, 47, 51, 52, 54 i 86 oraz opis 

wyposażenia sprzętu oferowanego w poz. 37÷39 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 O/Lublin nr konta 16 1130 1206 0028 9153 9320 0011, 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 w Lublinie, ul. Łęczyńska 

1, pok. nr 22 lub w skrzynce podawczej zlokalizowanej przy wejściu w terminie do dnia 

21 kwietnia 2022 r. do godziny 15:00. 

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; 

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


 dopisek: „Przetarg nr 3/OL-DG/2022 – nie otwierać przed 22 kwietnia 2022 r. do godziny 

13:00”. 

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 siedzibie Oddziału w Lublinie od dnia 7 kwietnia 2022 r. do dnia 21 kwietnia 

2022 r., w godz. 8:00÷15:00, pok. nr 23 i 24 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 

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 

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


Regionalnego AMW w Lublinie 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: p.ostrowski3@amw.com.pl, faks 81 474 61 23 oraz  

tel. 81 474 61 74, 81 474 61 81, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00÷15:00. 
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