
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O G Ł A S Z A 

PRZETARG  USTNY PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ WYMIENIONEGO SPRZĘTU 

(ARTYKUŁÓW) 

Poz. 
przet. 

Nazwa sprzętu - marka/typ  
(artykułu) 

Ilość 
(szt./kpl./pakiet)  

Nr fabryczny 
Rok 

prod. 

Cena 
wywoławcza 

netto za  
szt./kpl./ 
pakiet (zł) 

1 Samochód osobowy FIAT SIENA 1,6 HL 1 SUF17800003067097 2000 1 200 

2 Samochód osobowy DAEWOO ESPERO 1,5 GLX  1 KLAJF19V1WB232621 1998 1 200 

3 

Techniczne środki materiałowe (TŚM) do samochodu STAR 660 – pakiet zawierający 266 poz. asort. 

(wg oddzielnego wykazu) w tym m.in.: błotniki; cięgła; dźwignie; gniazda; jarzma; kołki; korbowody; 
nakrętki; osłony; paski; pokrywy; przewody; sprężyny; tarcze; tuleje; wały itp.  

20 000 

4 Samochód osobowy FIAT SIENA 1.6 HL 1 SUF17800003037345 1998 1 000 

5 Zbiornik na wodę 1.000 l na p-pie 1 os. 1 7454 1987 3 000 

6 Kosiarka rotacyjna 1 b/n b/d 1 000 

7 Kultywator zawieszany 1 b/n b/d 800 

8 Zbiornik na wodę 500 l na płozach – pakiet zawierający 23 szt.  3 500 

9 
Elektrownia oświetleniowa EO-8 (z wyposażeniem 
wg opisu zestawu w skrzyniach) na p-pie 1-os. z  
PAD-8-3/400-P (8kW, 3x380 V, 50 Hz)  

1 
30564 

p. 06750363 
1975 2 500 

10 Spycharka hydrauliczna DZ-27S na T-130 1 217832 1987 6 000 

11 Spycharka hydrauliczna DZ-27S na T-170 1 42917 1989 15 500 

12 
Zespół spalinowo-elektryczny PAB-4-3/400/01/P1 
(4kW, 3x380V, 50Hz ) na p-pie 1-os. 

1 8889787 1988 1 000 

13-23 
Zespół spalinowo-elektryczny PAB-4-3/400/P1 
(4kW, 3x380V, 50Hz ) na p-pie 1-os. 

11 

070108 
16993 
0014 
286 

11760213 
12301338, 12801334 
1810002, 1840007 

12820509 
068801802 

1967 
1969 
1973 
1974 
1976 
1980 
1981 
1982 
1988 

1 000 

24-27 
Zespół spalinowo-elektryczny PAD-36-3/400/P1 
(36kW, 3x380V, 50Hz ) na p-pie 1-os. 

4 
2010/811, 2029/830 
2100901, 2149/950 

1987 
1988 

6 000 

28 
Techniczne środki materiałowe (TŚM) sprzętu inżynieryjnego – pakiet zawierający 120 poz. asort. (wg 
oddzielnego wykazu) w tym m.in.: bębny hamulca; chłodnica; drut kolczasty; filtry; koła zębate; 
nakładki; pierścienie; przewody; rolki; sprężyny; sworznie; tarcze; tłoki; wały; wiertła itp. 

15 000 

29 
Techniczne środki materiałowe (TŚM) sprzętu inżynieryjnego – pakiet zawierający 56 poz. asort. (wg 
oddzielnego wykazu) w tym m.in.: cylindry; filtry; kliny; podkładki; pokrowce; rury; skrzynie drewniane 

różne; świdry; zbiorniki na wodę; uchwyty itp. 

2 500 

30 Studnie rurowe SR-7 – pakiet zawierający 32 szt. 12 800 

31 
Techniczne środki materiałowe (TŚM) do samochodów STAR 29 i 66 – pakiet zawierający 8 poz. asort. 
(wg oddzielnego wykazu) w tym: amortyzatory; drzwi; resory; szyby; tłumiki; wały korbowe; zderzaki 
gumowe itp. 

8 500 

32 
Opakowanie różne – pakiet zawierający 59 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) w tym m.in.: skrzynie 
drewniane; puszki metalowe; opakowania; beczki stalowe; korki bakelitowe itp. 

6 000 

33 Kamień brukowy (polny) nieregularny różny – pakiet o masie 110,46 t 8 000 

34 
Sprzęt i materiały instalacyjno-budowlane – pakiet zawierający 14 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 
w tym m.in.: drut szklarski; grzejniki żeliwne; kuchnia gazowa; narzynki; okno; płytki; półczłony kotła; 
ramki rusztowania; śruby itp. 

900 

35 
Skrzynie drewniane różne – pakiet zawierający 6 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) w tym m.in.: 
skrzynie drewniane 720x440x200; skrzynie drewniane 650x430x210 itp. 

400 

36 
Sprzęt kwaterunkowy – pakiet zawierający 8 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) w tym m.in.: leżanki 
wartownicze; stoły różne; szafki przyłóżkowe żołnierskie itp. 

2 500 

37-38 Łódź rozpoznawcza ŁR-M 2 b/n b/d 1 000 

39 
Części zamienne do walców drogowych DV-16 i VVW 3402 – pakiet zawierający 64 poz. asort. (wg 
oddzielnego wykazu) w tym m.in.: dźwignie; hamulce; koła pasowe; piasty; pierścienie; tarcze; tulejki; 
wały; widełki itp. 

1 500 

40 
Opakowania różne – pakiet zawierający 5 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) w tym m.in.: beczki na 
smar 50 l; beczki plastikowe 120 l; beczki stalowe nietypowe 200 l; beczka stalowa 180 l; pojemniki 
plastikowe 20 l itp.  

800 

 

ODDZIAŁ  TERENOWY  AMW 

W  OLSZTYNIE 
ul. Artyleryjska  3B,    10-127  Olsztyn     

tel. (89)535 38 48,  fax. (89)535 38 47 

e-mail: marketing.olsztyn@amw.com.pl; www.amw.com.pl          
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1. Przetarg odbędzie się w dniu 23.01.2015 r. o godz. 11.00, w siedzibie OT AMW w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3B. 
2. Mienie wystawione na przetarg jest dostępne do obejrzenia w dniu 21.01.2015 r. i 22.01.2015 r. w godz. 9.00 – 13.00 oraz w 

dniu przetargu, w godz. 8.00-9.00 w następujących miejscach: 
 
• poz. 1 w JW 2980 Braniewo, ul. Sikorskiego 1, p. Tomasz Stasiak, tel. 727 013 102, 55/241 52 52; 

• poz. 2 w JW 4226 Skład Olsztyn, ul. Jagiellończyka 43, p. Waldemar Puszkiewicz, tel. 89/542 29 15, 89/542 31 36;  
• poz. 3 w JW 4226 WT Łomża, Aleja Legionów 133, p. Andrzej Chętnik, tel. 505 093 982, 86/212 21 47; 
• poz. 4  w JW 4352 Gołdap, ul. Partyzantów 27, p. Ireneusz Walda, tel. 696 100 599; 
• poz. 5-8 w JW 4226 Skład Elbląg, ul. Mazurska 26, p. Piotr Jastrzębski, tel.55/230 31 69;  
• poz. 9-30 w JW 4226 Skład Elbląg, ul. Dąbrowskiego, p. Mirosław Szudzik, tel.55/230 20 25;  
• poz. 31 w JW 4226 Skład Elbląg, ul. Dąbrowskiego, p. Barbara Bojarczyk, tel. 55/230 31 87;  
• poz. 32 w JW 4226 Skład Osowiec, p. Stanisław Klim, tel. 502 917 068;  
• poz. 33 w JW 4352 SOI Bemowo Piskie, p. Ewa Wnęk, tel. 727 040 532;  
• poz. 34 w JW 5330 SOI Braniewo, p. Tadeusz Kopański, tel.55/241 55 91;  
• poz. 35 w JW 4226 Skład Hajnówka, p. Marek Jakoniuk, tel.85/749 80 20 lub 781 402 666;  
• poz. 36 w JW 5330 SOI Bartoszyce, p. Jerzy Rynkiewicz, tel. 601 162 836;  
• poz. 37-40 w OT AMW Olsztyn, ul. Dąbrowskiego 2, tel. 89/535 38 48 w. 27, 28, 25 i 13. 
 
3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 1-40 w terminie do dnia 06.03.2015 r. W dniu przetargu tj. 

23.01.2015 r. odbiór zakupionego sprzętu w jednostkach wojskowych realizowany będzie do godziny 13.00.  

4. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 3, 9, 28-29, 31-32, 34-36 i 39-40 do wglądu na stronie internetowej 
www.amw.com.pl, u organizatora przetargu oraz w miejscu jego składowania. 

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranego sprzętu 
(artykułu) i zarejestrowanie się na liście uczestników przetargu przed jego rozpoczęciem. Wadium można wpłacać gotówką w 
kasie Oddziału codziennie w godz. 8.00 – 14.00 oraz w dniu przetargu, w godz. 8.00 – 10.30 lub przelewem na rachunek 
bankowy Agencji Mienia Wojskowego w Bank Gospodarstwa Krajowego Nr konta: 91 1130 1189 0000 0060 0790 
0006.  

6. Licytanci, którzy wpłacili wadium w formie przelewu zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego wpływu 
na rachunek bankowy sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień przetargu. Potwierdzenie dokonania przelewu należy 
okazać organizatorowi przetargu.  

7. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu jeżeli: 
• licytant, który wylicytował najwyższą cenę, odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży lub nie zawrze jej w terminie 7 dni od dnia 
udzielenia mu przybicia, 
 • licytant nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia udzielenia mu przybicia,  
 • żaden z licytantów nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie wywoławczej przedmiotu przetargu. 

8. Wadium złożone przez licytantów, których ceny nie zostały przyjęte, będzie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu, 
a złożone w formie przelewu zostanie zwrócone w ciągu pięciu dni roboczych od daty przetargu. 
Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia w momencie wpłaty pozostałej kwoty. 

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. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

10. Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pisemne pełnomocnictwo (upoważnienie) 
do dokonania określonych czynności w imieniu mocodawcy (wzory pełnomocnictwa i upoważnienia są do pobrania na stronie 
internetowej www.amw.com.pl oraz w siedzibie organizatora przetargu). 

11. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu lub jego unieważnienia,  
a także wycofania z przetargu poszczególnych jego pozycji bez podania przyczyny. 

12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów. 
       Zakupiony towar nie podlega reklamacji. Odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport) odbywa się siłami 
       i środkami własnymi nabywcy. Pojazdy będą wydane nabywcy bez tablic i dowodów rejestracyjnych. 
13. Do wylicytowanej ceny sprzętu (artykułów) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. 

14. W razie nieodebrania przedmiotu sprzedaży w terminie określonym w umowie sprzedaży, sprzedający ma prawo odstąpić od 
umowy bez dodatkowego wezwania, dokonując potrącenia z zapłaconej ceny kary umownej w wysokości 10% ceny nabycia 
za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia w odbiorze. Jeżeli kara umowna przewyższy uiszczoną cenę nabycia, przedmiot 
umowy przechodzi w dyspozycję Agencji. 

15. Szczegółowe informacje: e-mail: jozef.szczygiel@amw.com.pl, fax. (89)535 38 47, oraz tel. (89)535 38 48 wew. 27, 28, 25  
i 13, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.00. 

 
OFERTY  BEZPRZETARGOWE 

ODDZIAŁ POSIADA W OFERCIE M.IN. 
chusteczki do nosa, wiatrówki oficera MW, dresy, zasobniki żołnierskie wz 93 i 97, płaszcze drelichowe,  

koszulki z długim rękawem (kol. khaki), cegła ceramiczna pełna (rozbiórkowa)     
Wymienione mienie można nabyć w siedzibie OT AMW w Olsztynie we wtorki i czwartki w godz. 9.00 – 13.00. 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.amw.com.pl w dziale: 
„SPRZĘT I UZBROJENIE – Oferty bezprzetargowe” 

 oraz pod tel. (89)535 38 48 wew. 27, 28, 25 i 13, fax. (89)535 38 47 
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