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ogłasza przetarg pisemny publiczny na sprzedaż traw „na pniu” z terenu byłego lotniska 
wojskowego, stanowiących część działek położonych w gminie Oleśnica: 

 

Poz. 
przetarg 

Nazwa  
artykułu 

Przedmiot przetargu 
Cena wywoław-

cza netto za 
pozycję (zł) Nr działki, arkusz mapy, 

obręb geodezyjny 

Powierzchnia 
koszenia 
trawy „na 
pniu” ok. 

(ha) 

1 

Trawa 
„sprzedaż na 

pniu” 

cz. dz. nr 415, AM-1,  
obręb Spalice;  
cz. dz. nr 355, AM-3,  
obręb Cieśle 

28 2 100,00 

2 

cz. dz. nr 416, 382/17, 
AM-1, obręb Spalice;  
cz. dz. nr 356, 59/10, 
59/11, 59/12, 59/13, 
59/15, 59/18, AM-3, obręb 
Cieśle 

23 1 750,00 

3 
cz. dz. nr 415, AM-1 , 
obręb Spalice; 
cz. dz. nr 355, AM-3,      
obręb Cieśle 

47 3 500,00 

4 cz. dz. nr 355, AM-3,  
obręb Cieśle 12 900,00 

5 cz. dz. nr 351, 352, 353, 
355, AM-3,  obręb Cieśle 21 1 600,00 

6 cz. dz. nr 414, 416, AM-1, 
obręb Spalice 17 1 300,00 

 
 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 

30.06.2020r. o godz. 11:00 w Oddziale Regionalnym Agencji Mienia Wojskowego we 
Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 39 

2. Plany sytuacyjne działek z trawą wystawioną do przetargu będą dostępne do oglądania do 
dnia 15.06.2020 r. w  Oddziale Regionalnym Agencji Mienia Wojskowego we Wro-
cławiu przy ul. Zwycięskiej 39. 

3. Trawę „na pniu” będącą przedmiotem przetargu można oglądać 22.06.2020  
w godz. 9:00-12:00, po uzgodnienu telefonicznym (71) 710 72 78. 

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny 
wywoławczej. Wadium należy wpłacać wyłącznie przelewem na konto Agencji Mienia 
Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Wrocław nr konta: 91 1130 



1033 0000 0060 0720 0026. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Przetarg na sprzedaż 
traw na pniu, numer pozycji ...”. 

5. Licytanci, którzy wpłacili wadium w formie przelewu zostaną dopuszczeni do udziału w 
przetargu pod warunkiem jego wpływu na konto bankowe sprzedawcy – AMW, najpóź-
niej do dnia 29.06.2020. Potwierdzenie dokonanego przelewu należy okazać organizato-
rowi. 

6. 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 sprzedaż. 

7. Wadium złożone przez oferentów, których ceny nie zostaną przyjęte, będzie zwrócone w 
ciągu pięciu dni roboczych od zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę 
ulega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży. 

8. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania stosownej 
umowy z której treścią powinien zapoznać się przed przetargiem. 

9. Ofertę należy złożyć w kancelarii Oddziału Regionalnego AMW we Wrocławiu, 
ul. Sztabowa 32, w terminie do dnia 29.06.2020 r. do godz. 12:00.  

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 i opieczętowanej 
kopercie, na której oferent umieszcza: 

• nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta; 
• nazwę i adres organizatora przetargu; 
• dopisek: „Przetarg na sprzedaż traw „na pniu” – nie otwierać przed 30.06.2020 r. do go-

dziny 11:00”. 
11. 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; 
• wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (pełnomocnictwa 

upoważnienia - jeżeli są wymagane). 
12. Formularz ofertowy oraz wzór umowy sprzedaży można pobierać w OR AMW we 

Wrocławiu, ul. Zwycięska 39 od dnia 15.06.2020 r. do dnia 26.06.2020 r., w godz. 9:00 – 
13:00 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy 
– Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Przetargi”.  

13. Oferta niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią 
ogłoszenia, a w szczególności formularza ofertowego, zostanie odrzucona. 

14. 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). 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. 
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. 

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

16. Do oferowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.  
17. W związku z wszczęciem przez Wojewodę Dolnośląskiego postępowania 

administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 – wschodniej obwodnicy Oleśnicy” 
Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny we Wrocławiu zastrzega możliwość 
zmiany numeracji działek objętych przedmiotem niniejszego przetargu, co jednak nie 
będzie miało wpływu na przyjętą powierzchnię koszenia trawy.  

18. Z uwagi na ww. inwestycję wjazd i wyjazd na nieruchomość odbywać się może 
wyłącznie poprzez działki nr 358 i 188, AM-3, obr. Cieśle. 

19. 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 we Wrocławiu oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobo-
wych. 

20. Informacje szczegółowe: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00÷13:00, tel. (71) 710 72 
78 lub (71) 710 72 66. 


