
                               
 
 
 

 

O G Ł A S Z A 
PRZETARG PISEMNY PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ WYMIENIONEGO SPRZĘTU (ARTYKUŁÓW) 

 

Kolumny ogłoszenia przesyłane do akceptacji przez Zastępcę Prezesa i zamieszczania w prasie 

Nr 
poz. 

przet. 

Nazwa sprzętu - marka/typ 
(artykułu) 

Ilość 
poz. 
przet

. 

 
Nr 

fabryczny 
 

Rok 
prod. 

Cena 
wywoławcza 
netto (zł) za 
poz. przet. 

1 
Samochód ogólnego przeznaczenia małej 
ładowności LUBLIN II 3322 ( poj. 2,4 l ) 

1 SUL332212W0035793 1998 1 400 

2 
Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej 
mobilności TARPAN IVECO 

1 SUR052800747 1994 3 000 

3 
Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej 
mobilności HONKER 2324 

1 SUL23244140000188 1998 4 000 

4 
Aparat nurkowy powietrzny P-22/UAN-02 - 6 
szt. 

1 x x 1 000 

5 
Tkaniny i sukna - pakiet zawierający 11 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: 
tkaniny mundurowe, sukna płaszczowe itp. 

500 

6-8 
Hełmy stalowe w skrzyni i bluzy - pakiet zawierający 3 poz. asort., w tym:  hełm stalowy wzór 
67/75 - 240 szt. (kategoria V, uszkodzone),  skrzynia drewniana na hełmy - 4 szt., bluza 
olimpijka oficera wojsk lądowych - 200 szt. 

2 000 

9 
Hełmy stalowe w skrzyni i bluzy - pakiet zawierający 3 poz. asort., w tym:  hełm stalowy wzór 
67/75 - 300 szt. (kategoria V, uszkodzone),  skrzynia drewniana na hełmy - 5 szt., bluza 
olimpijka oficera wojsk lądowych - 200 szt. 

2 000 

10 Świecznik wotywny metalowy 144x100x126 cm 1 x x 100 

11-12 
Pojazd czterokołowy Honda TRX 300 4X4S 

2 
478TE1507WA917039 

1997 6 000 
Pojazd czterokołowy Honda TRX 300 4X4S 478TE150XWA916550 

13 
Sprzęt służby informatyki - pakiet zawierający 186 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym 
m.in.: monitory różnych marek, zasilacze UPS, moduły baterii 

1 000 

14 
Sprzęt służby informatyki - pakiet zawierający 241 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym 
m.in.: telefaksy, urządzenia głośnomówiące, aparaty telefoniczne, urządzenia wielofunkcyjne, 
drukarki itp. 

1 500 

15 
Sprzęt służby informatyki - pakiet zawierający 28 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym 
m.in.: komputery do wybrakowania (bez dysków twardych), drukarka HP, aparaty telefoniczne, 
czytnik kodów kreskowych, telefaksy 

500 

16 
Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej 
mobilności HONKER 2324 

1 SUL232414X0000480 1999 6 000 

17 Przyczepa do wózka akumulatorowego WP 1,5 t 1 P-15527 1974 600 

18 Przetwornica z wentylatorami 0604-0A  1 x x 500 

19 Rdzeń twornika prądnicy PR-600x2 - 3 szt. 1 x x 600 

20 
Stojan prądnicy z biegunem I uzwojenie 5DK-
670-032 -  10 szt. 

1 x x 6 100 
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21 Transformator 6,3KV - 2 szt. 1 x x 500 

22 
Twornik prądnicy PR-600x2 5DK-674-028K - 3 
szt. 

1 x x 1 000 

23 Wózek transportowy spalinowy WNB-2312 1 7477 1981 2 500 

24-28 Wózek unoszący widłowy WPR1-1250 5 

P-16715 1980 

100 
P-16116 1976 
P-16264 1979 
P-16263 1979 
P16664 1986 

29 
Części zamienne do wózków widłowych typu GPW - pakiet zawierający 191 poz. asort. (wg 
oddzielnego wykazu), w tym m.in.: koła łańcuchowe, amortyzatory, linki hamulca nożnego, 
pierścienie, przewody, sworznie itp. 

1 000 

30 
Części zamienne do wózków widłowych typu WN benzynowy -  pakiet zawierający 220 poz. 
asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: koła zębate, uszczelki, końcówki drążka, 
pierścienie, resory itp. 

1 000 

31 
Części zamienne do wózków widłowych typu RAK - pakiet zawierający 355 poz. asort. (wg 
oddzielnego wykazu), w tym m.in.: uszczelki, śruby, podkładki, tulejki, pierścienie, dźwignie 
itp. 

800 

32-33 
Silniki wysokoprężne ze skrzynią biegów  typ S 
359 – 5 szt. 

2 

56765, 70579, 57485, 
55214, 56449 

x 
4 500 

49642, 44986, 70733, 
34003, 42299 

x 

34-35 
Kabina kierowcy z osprzętem do pojazdu STAR 
266 

2 
16535 1985 

1 600 
066294 1985 

36 Łódź żaglowa ORION B/O 1 x x 100 

37 Projektor PU15-3 – 3 szt. 1 x x 300 

38 
Rower treningowy - pakiet zawierający 2 poz. 
asort., w tym rower treningowy DOMYOS 
XMAS, rower treningowy DOMYOS VM 460 

1 x x 200 

39 Zbiornik paliwa dwupłaszczowy 100 m3 1 x x 8 000 

40 
Zbiornik stalowy 25 m3 do przechowywania 
MPS ZSP-25A 

1 x x 3 000 

41 Autobus pasażerski AUTOSAN H9 1 880005 1993 4 000 

42 
Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej 
mobilności HONKER 2324 

1 SUL232414V0000098 1997 3 200 

43 

Warsztat B1/Sam-WOP w samochodzie STAR 
266 (bez wyposażenia) z zespołem spalinowo 
elektrycznym PAD-8-3/400 na przyczepie 1-
osiowej 1,5 t 

1 81271435120 1978 13 000 

44 
Sprzęt służby infrastruktury - pakiet zawierający 34 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w 
tym m.in. szlifierki, frezarka, butle tlenowe stalowe, lampy oświetleniowe, kosiarki spalinowe 
itp. 

5 000 

45-47 Wiertarka stołowa WS-15 3 
2500 1976 

1 300 1356 1997 
1272 1977 

48 Szafa na odzież metalowa 1850x800x520 mm – 59 szt.  1 200 



49 
Szafy - pakiet zawierający 5 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: szafy na akta 
różnego typu, szafa na odzież  1850x800x520 mm 

1 200 

50 Motopompa pożarnicza P8/8 PO-3 1 18873 1986 1 200 
51 Wózek unoszący widłowy WPR2-1250 1 P16623 1980 100 

52 
Sprzęt służby kulturalno-oświatowej - pakiet zawierający 19 poz. asort. (wg oddzielnego 
wykazu), w tym odbiorniki TV, odtwarzacze DVD, kserokopiarka, tablica elektroniczna 
wyników 

500 

53 
Piecyk polowy żeliwny z kompletem rur WP5-
13 - 50 szt. 

1 x x 6 000 

54 
Sprzęt elektryczno-hydrauliczny - pakiet zawierający 100 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), 
w tym m.in.: gniazda bezpiecznikowe, gniazda stałe, klosze, styczniki, szlifierka kątowa 
Celma, narzynki, redukcje itp. 

3 800 

55-56 
Przyczepa transportowa średniej ładowności D-
08 (ład. 3 500 kg) 

2 
739 

1974 2 500 
903 

57 
Zestaw ślusarsko-kowalski nr XI.14 (z 
częściowym wyposażeniem) - 2 szt. 

1 x x 1 500 

58 
Zestaw hydraulika nr XI.15 (z częściowym 
wyposażeniem) - 3 szt. 

1 x x 1 000 

59 
Zestaw stolarsko-ciesielski nr XI.12 (z 
częściowym wyposażeniem) - 3 szt. 

1 x x 2 400 

60 
Części zamienne do pojazdów marki UAZ - pakiet zawierający 100 poz. asort. (wg 
oddzielnego wykazu), w tym m.in.: drążek kierowniczy, korki wlewu, cylindry hamulca, tuleje, 
wał napędowy itp. 

28 000 

61 
Części zamienne do urządzeń grzewczych, pojazdów marki JELCZ, STAR 660 - pakiet 
zawierający 196 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: bezpieczniki, klucze 
różnego typu, silniki, resory, tuleje, wentylatory itp. 

28 000 

62 
Sprzęt służby łączności - pakiet zawierający 4 poz. asort. w tym: bęben do kabli UBK-1 - 91 
szt., kabel PKA1x2 – 12000 m, kabel PKD2x2 - 19000m, kabel PKM 5x2 – 3450 m 

5 000 

63 
Sprzęt służby inżynieryjno-saperskiej - pakiet zawierający 72 poz. asort. (wg oddzielnego 
wykazu), w tym m.in.: pierścień osadczy, przekaźnik K-7, uszczelki, zderzak wieszaka D-R47, 
tranzystory itp. 

500 

64-68 
Komplet oprzyrządowania remontowego silnika 
– KOR STAR 660, skrzynia nr 1, 2, 3 - 4 kpl. 

5 x x 2 000 

69 
Zespół spalinowo - elektryczny na ramie AB-1-
0/230/R (1kW, 230 V, 50 Hz) 

1 IN-53577 x 190 

70 
Sprzęt wyposażenia warsztatu - pakiet zawierający 6 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w 
tym m.in.: półautomat spawalniczy, spawarka, prostownik itp. 

3 000 

71 Drewno z wycinki liściaste/iglaste, opałowe – 16,9 m3 700 

72 
Sprzęt służby infrastruktury - pakiet zawierający 183 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w 
tym m.in.: dłuta płaskie, klucze płaskie, noże tokarskie, sejf stalowy, okna dachowe, rury 
żeliwne itp. 

8 000 

73-75 Podgrzewacz wody PPGW-200 3 
269 1987 

150 295 1987 
485 1973 

76-77 Motopompa pożarnicza M 8/8-PO5 2 
22684 1980 

1 200 
46275 1988 

78 
Części zamienne do pojazdów marki STAR 200, 266, 660 - pakiet zawierający 152 poz. asort. 
(wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: wały napędowe, świece zapłonowe, pompy wody, 
osłony chłodnicy, koła zębate itp. 

20 000 

79 
Części zamienne do pojazdów marki UAZ, ŻUK, ZIŁ - pakiet zawierający 172 poz. asort. (wg 
oddzielnego wykazu), w tym m. in.: wały napędowe, świece zapłonowe, pompy wody, osłony 
chłodnicy, koła zębate itp. 

21 000 



80 Płyn czyszcząco-dezynfekujący BACTINYL - 327,110 kg 750 

81 Płyn czyszcząco-dezynfekujący BACTINYL -289,390 kg 600 

82 Paliwo lotnicze technologiczne 17 401 kg 4 000 

83 Ciągnik kołowy URSUS U-902 1 43960 1983 15 000 

84 Ciągnik kołowy URSUS C-360 1 541425 1985 15 000 

85 
Samochód ogólnego przeznaczenia średniej 
ładowności STAR 200 

1 A200W0260781 1987 4 000 

86 
Sprzęt służby infrastruktury - pakiet zawierający 16 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w 
tym m.in.: kosy spalinowe STIHL, dmuchawa odkurzacz, nożyce spalinowe do żywopłotu 
STIHL itp. 

2 500 

87 
Sprzęt biurowy - pakiet zawierający 16 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: 
niszczarki, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne itp. 

400 

88 
Tarcica liściasta nieobrzynana - pakiet zawierający 7 poz. asort., w tym: różne gatunki i 
grubości - 3,26 m3 

2 500 

89 
Skrzydła drzwiowe - pakiet zawierający 4 poz. asort., w tym: skrzydło drzwi 600 x 2000 mm 
białe B/O - 4 szt., skrzydło drzwi oszklone 80 L białe - 2 szt., skrzydło drzwi pełne 70' białe 
lewe Z/O - 5 szt., skrzydło drzwi pełne 70' białe prawe Z/O - 5 szt. 

750 

90 
Sprzęt służby infrastruktury - pakiet zawierający 119 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w 
tym m.in.: haki sufitowe, gwoździe budowlane, oprawy , gniazda bezpiecznikowe, śruby, 
manometry itp. 

9 000 

91 
Sprzęt biurowy - pakiet zawierający 34 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: 
kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne itp. 

150 

92 
Sprzęt służby kulturalno-oświatowej - pakiet zawierający 153 poz. asort. (wg oddzielnego 
wykazu), w tym m.in.: odbiorniki TV Beko, odbiorniki TV DAEWOO, odbiorniki TV JVC, 
odbiorniki TV LG itp. 

1 000 

93 
Sprzęt służby mps - pakiet zawierający 46 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: 
kanistry stalowe 5 l i 20 l, obejmy, uszczelki, zawory kulkowe, lampa sufitowa, jarzmo do 
cystern kolejowych itp. 

14 000 

94 
Sprzęt służby mps - pakiet zawierający 57 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: 
kanistry, lejki do oleju, lejki do paliwa, pompy ręczne, beczki stalowe itp. 

11 000 

95 
Sprzęt służby informatyki - pakiet zawierający 37 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym 
m.in.: komputery Pentium (bez dysków twardych) , notebooki Lenovo (bez dysków twardych), 
drukarki, rejestratory, tłumacz komputerowy itp. 

1 500 

96 
Sprzęt służby infrastruktury - pakiet zawierający 33 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w 
tym m.in.: klimatyzator ścienny, kotły warzelne gazowe, krzesła biurowe, stół kasynowy itp. 

13 000 

97-98 

Część parku pontonowego składająca się z: 5 
bloków pontonowych pływających kpl. (5 
pontonów pływających lewych i 5 pontonów 
pływających prawych) - bez wyposażenia 

2 MZ 187958 1983 12 000 

99 

Część parku pontonowego składająca się z: 10 
bloków pontonowych pływających kpl. (10 
pontonów pływających lewych i 10 pontonów 
pływających prawych) - bez wyposażenia 

1 MZ 187958 1983 23 000 

100 
Cysterna paliwowa dystrybutor CD-5W na 
samochodzie STAR 266 (poj. 5m3) 

1 882406 1988 10 000 

101 
Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej 
mobilności MERCEDES 290 GD 

1 WDB46133817092350 2000 9 500 

102 
Sprzęt AGD - pakiet zawierający 7 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: lodówki, 
chłodziarka, maszyna do szycia itp. 

800 

103 
Sprzęt AGD - pakiet zawierający 8 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym  m.in.: 
lodówka, pralki, kuchnie elektryczne itp. 

900 

104 
Sprzęt AGD - pakiet zawierający 9 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: 
lodówka, pralka, okapy itp. 

600 

 



1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2019 r. o godz. 12.00 w Bydgoszczy, ul. Sułkowskiego 52a w Klubie 
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. 
 

2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 06 i 07.11.2019 r. w godz. 9.00-14.00 w 
następujących miejscach (wskazany  

      jest kontakt telefoniczny z wymienionymi osobami przed oględzinami, zdjęcia wskazanych sprzętów są 
zdjęciami poglądowymi): 

 poz. 1÷5, 10÷12 Magazyn OR AMW Bydgoszcz, ul. Szubińska, p. Bielawski - tel. 693 080 592; 
 poz. 6÷9 Magazyn OR AMW Bydgoszcz, ul. Szubińska,  Toruń ul. Polna, p. Bielawski - tel. 693 080 592; 
 poz. 13,14  RCI Bydgoszcz, ul. Gdańska 147, p. Knopik - tel. 261 412 998 lub p. Komińczak - tel. 261 413 267; 
 poz. 15 RCI Bydgoszcz, Kruszyn, p. Knopik - tel. 261 412 998 lub p. Komińczak - tel. 261 413 267; 
 poz. 16 1 RBLog Skład Nr 2 Toruń, ul. Okólna 37, p. Ganasiński lub p. Sławski - tel. 261 433 602– tylko w 

godzinach 09.00, 11.00 i 13.00; 
 poz. 17, 23÷28 Skład Nr 2 Toruń, ul. Okólna 371, p. Kujawa - tel. 261 433 603 – tylko w godzinach 09.00, 11.00 i 

13.00; 
 poz. 18÷22 Skład Nr 2 Toruń, ul. Okólna 37, p. Grzybiński - tel. 261 433 442 – tylko w godzinach 09.00, 11.00 i 

13.00; 
 poz. 29÷35 3 RBLog Kraków - Skład Gałkówek, p. Kurowska - tel. 515 953 403; 
 poz. 36÷38 31 WOG Zgierz, GZ Łódź, p. Andrzejczyk – tel. 261 442 091; 
 poz. 39, 40 31 WOG Zgierz, SOI Leźnica Wielka, p. Wawrzyniak lub p. Nowak tel. – 261 168 734;  
• poz. 41÷43  31 WOG Zgierz, p. Kaczmarek - tel. 261 442 249; 
 poz. 44÷47 31 WOG Zgierz, GZ Zgierz, p. Grzesiak - tel.261 442 244 
 poz. 48÷50, 53 12 WOG Toruń, ul. Podgórska 14, p. Miłkowski – tel. 660 663 672; 
 poz. 51 12 WOG Toruń, ul. Okólna 37, p. Lodziński – tel. 261 433 615; 
 poz. 52 12 WOG Toruń, ul. Podgórska 14, p. Romanowski – tel.  609 764 716; 
 poz. 54 12 WOG Toruń,  ul. Okólna 37, p. Mądrzejewski – tel. 261 433 509 lub 791 690 106; 
 poz. 55, 56 12 WOG Toruń - GZ Inowrocław - Sławęcinek, p. Stachurka – tel. 505 993 476; 
 poz. 57÷59 12 WOG Toruń - GZ Inowrocław, ul. Dworcowa, p. Sawicki - tel. 261 436 526 lub 696 634 874; 
 poz. 60, 61 1 RBLog - Skład Grudziądz, p. Groszewski – tel. 261 482 935;  
 poz. 62 1 RBLog - Skład Grudziądz, p. Cywka – tel. 261 482 941;  
 poz. 63 1 RBLog - Skład Grudziądz - Grupa, p. Simiński - tel. 261 484 221; 
 poz. 64÷69 1 RBLog - Skład Grudziądz - Grupa, ul. Jazdy Polskiej, p. Grzegorzewicz - tel. 261 484 262 lub 261 

482 945; 
 poz. 70 13 WOG Grudziądz, ul. Czwartaków 1, p. Stępniewski - tel. 261 482 764; 
 poz. 71, 76, 77 13 WOG Grudziądz - Grupa,  p. Żurawski – tel. 261 484 465; 
 poz. 72 13 WOG Grudziądz, ul. Czwartaków 1, p. Kalkowski - tel.261 483 097; 
 poz. 73÷75 13 WOG Grudziądz, ul. Czwartaków 1, p. Klimas - tel. 261 483 294; 
 poz. 78, 79 11 WOG Bydgoszcz, ul. Szubińska, p. Matysiak – tel. 261 412 918 lub 261 412 920; 
 poz. 80÷82 1 RBLog Wałcz - Skład Dolaszewo, p. Palicka - tel. 261 473 306; 
 poz. 83÷85 JW. 1158 Łask, Gucin, p. Kępa – tel. 506 497 383; 
 poz. 86  JW. 1158 Łask, Gucin p. Zieliński - tel. 261 555 954, p. Koziróg - tel. 261 555 244; 
 poz. 87 11 WOG Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 2, p. Kadłubowski – tel. 885 210 037; 
 poz. 88÷90 11 WOG Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 2, p. Roszak – tel. 605 733 844; 
 poz. 91, 92 1 RBLog Skład nr 1, ul. Balonowa, p. Dembiński - tel. 604 353 983; 
 poz. 93, 94  1 RBLog - Skład Maksymilianowo, p. Fabiszewski - tel. 261 419 461 lub  630 889 843; 
 poz. 95 OZ JFTC Bydgoszcz ul. Szubińska, p. Nawrocka – tel. 261 412 513; 
 poz. 96  Skład Regny, p. Rożej, p.Wiśnik – tel. 261 442 835;  
 poz. 97÷99  26 WOG Zegrze, Skład Soczewka, p. Szczęsny – tel. 606 353 236; 
 poz. 100, 101 D1Blog Bydgoszcz, p. Dziubich – tel. 664 143 352; 
• poz. 102   Internat AMW Bydgoszcz, p. Brzuszek - tel. 693 082 871; 
• poz. 103  Internat AMW Grudziądz, p. Rekowska - tel. 693 083 025; 
• poz. 104  Kwatera Internatowa AMW Inowrocław/Toruń, p. Momot - tel. 693 083 139. 

 

3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 23.12.2019 r. 

4. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 5, 13÷15, 29÷31, 44, 49, 52, 54, 60, 61, 63, 70, 72, 78, 79, 86, 87, 
90÷96, 102÷104 oraz opis wyposażenia poz. 58 i 59 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 
wybranych pozycji przetargowych. Wadium należy wpłacać wyłącznie przelewem na konto Agencji Mienia 



Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Toruń, nr konta 10 1130 1075 0002 6129 7320 0012, podając 
w tytule przelewu nr i datę przetargu 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. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli: 

 oferent, którego oferta została wybrana nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o 
przyjęciu jego oferty; 

 oferent, uchyla się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży. 

8. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu 
pięciu dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na 
poczet ceny nabycia. 

9. Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu nie posiadają zezwolenia na ich eksploatację. 
Nabywca zobowiązany jest, przed ich dalszą eksploatacją, do przeprowadzenia badań przez upoważniony organ 
dozoru technicznego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 667, z późn. zm.).  

10. Od produktu z poz. 82 został opłacony podatek akcyzowy w należnej wysokości. 

11. Do przetargu na poz. 82 mogą przystąpić podmioty gospodarcze, które posiadają koncesję Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi i koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych. 

12. Ofertę należy złożyć w kancelarii Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163a, pok. nr 110, w 
terminie do dnia 15.11.2019 r. do godziny 11.30. 

13. 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 i opieczętowanej kopercie, na której oferent umieszcza:  
 nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta; 
 nazwę i adres organizatora przetargu; 
 dopisek: „Przetarg nr 10/2019 - nie otwierać przed 15.11.2019 r. do godziny 12.00”. 

14. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” 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 (pełnomocnictwa, upoważnienia – jeżeli 

są wymagane); 
 

15. Formularz ofertowy oraz wzór umowy sprzedaży można pobierać w siedzibie OR AMW w Bydgoszczy od dnia 
31.10.2019 r. do dnia 14.11.2019 r., w godz. 8.00-14.00 oraz w dniu przetargu w godz. 8.00-10.30 w pok. nr 206 
lub ze strony internetowej - www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Sprzęt wojskowy - 
Przetargi”. 

16. Oferta niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia, a w 

szczególności formularza ofertowego, zostanie odrzucona. 

17. Oferta na pozycje przetargowe musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej w wersji papierowej w 
sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie długopisem) oraz dodatkowo może być w 
wersji elektronicznej zapisanej na nośniku elektronicznym. W przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą w wersji 
papierowej, a ofertą w wersji elektronicznej decydującą będzie wersja papierowa. Oferent może złożyć ofertę 
częściową, tj. tylko na te pozycje, którymi jest zainteresowany lub na wszystkie pozycje zgodnie z 
obwieszczeniem o przetargu. Oferent nie może złożyć więcej niż jedną ofertę cenową na daną pozycję 
przetargową.  
W przypadku dwóch lub więcej ofert złożonych na daną pozycję przez jednego oferenta oferty te podlegają 
odrzuceniu.  



Oferta w formie pisemnej w wersji papierowej musi być zaparafowana na każdej stronie i własnoręcznie podpisana 
zgodnie z obowiązującym danego oferenta sposobem reprezentacji i powinno to bezpośrednio wynikać z 
dokumentów dołączonych do oferty.  

Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (-y) podpisującą (-e) 
ofertę. 

Załączniki do formularza oferty stanowią integralną część oferty i powinny być spięte wraz z formularzem oferty. 
Oferent może uzupełnić/zmienić lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.  

Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania po zakończeniu 
postępowania przetargowego. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

Oferent jest związany ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert do czasu zawarcia umowy sprzedaży. 

18. W przypadku stwierdzenia, że cena dwóch lub więcej ofert jest taka sama, komisja przetargowa zwróci się do tych 
oferentów o dodatkową ofertę cenową albo podejmie decyzję o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji ustnej 
pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką samą cenę. 

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. 

20. Sprzęt jest niesprawny technicznie i wydawany bez instrukcji obsługi. Odbiór zakupionego mienia (załadunek, 
transport) odbywa się siłami i środkami własnymi nabywcy oraz na jego koszt.  

Pojazdy będą wydane nabywcy bez akumulatorów, płynów eksploatacyjnych, tablic i dowodów rejestracyjnych.  

Sprzedający w odniesieniu do przedsiębiorców nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 
sprzedanych towarów. Zakupiony towar nie podlega reklamacji. Natomiast w odniesieniu do konsumentów 
stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży konsumenckiej. 

21. Do zakupionego sprzętu (artykułów) zostaną zastosowane właściwe przepisy ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U.  
z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) oraz  ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i 
usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751). 

22. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, 
sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone     
w 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 - Sprzęt wojskowy - 
Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie OR AMW w Bydgoszczy oraz zostaną przekazane w momencie 
pozyskiwania danych osobowych. 

24. Szczegółowe informacje: e-mail:  m.kiciński@amw.com.pl, tel. 52 525 78 93 lub e-mail: 
m.jaroszewicz@amw.com.pl, tel. 52 52 57 823  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.30. 

 
 

OFERTA BEZPRZETARGOWA  
ODDZIAŁ POSIADA W OFERCIE M.IN.: 

hełmy stalowe wz. 67/75, latarki kieszonkowe sygnalizacyjne, kurtki polowe wz. 93, bluzy olimpijki oficerskie wojsk 
lądowych, peleryny namiot kolor khaki, szalokominiarki, manierki, menażki aluminiowe itp. 

Wymienione mienie można nabyć w Bydgoszczy, ul. Trybowskiego 8, we wtorek i czwartek w godz. 12.00-17.30 

oraz w środę w godz. 9.00-15.00. Szczegółowe informacje: na stronie www.amw.com.pl w dziale: 
„Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Sprzedaż bezprzetargowa” 

oraz pod tel. 52 525 78 23, kom. 693 559 918, faks 52 525 78 25 
 

 


