
Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o. ogłaszają 

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionego 

samochodu osobowego: 

Model pojazdu: CITROËN C 5 III 2.0 HDI FAP 

Wersja: Exclusive Automat 

Rok prod.: 2013 

VIN: VF7RDRHHACL539542 

Data pierwszej rejestracji: 08.02.2013 r. 

Data ważności badania technicznego: 08.02.2020 r.  

Ubezpieczenie: 31.12.2019 r. 

Przebieg: 105 568 km  

Kolor: szary 2-warstwowy z efektem metalicznym  

Rodzaj nadwozia: sedan 4 drzwiowy  

Pojemność / Moc silnika: 1997 ccm / 120 kW (163 KM)  

Doładowanie: turbosprężarkowe 

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna 

 

Cena wywoławcza brutto: 25.827 zł 

Wadium: 1.000 zł  

Sposób wpłaty wadium: przelewem na niżej wskazane konto GZNF „Fosfory” 

Nr konta do wpłaty wadium (wpisać w rubryce tytuł przelewu: „Wadium Citroen C5” oraz 

nazwisko/nazwę Oferenta): 25 1020 1853 0000 9702 0123 8245 – Bank PKO BP SA 

Termin składania ofert: 05.12.2019 r. 

Miejsce składania ofert: Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o., ul. 

Kujawska 2, 80-550 Gdańsk (pocztą lub osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg 

Citroen C5”) 

Sposób składania ofert: na wydrukowanym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do 

Regulaminu przetargowego dostępnego na stronie https://www.fosfory.pl/wp-

content/uploads/2019/10/Regulamin-przetargowy-Fosfory-1.pdf (w polu: „dodatkowe warunki 

zakupu stanowiące kryterium wyboru oferty” wpisać: „termin płatności” i podać ilość dni od 

dnia podpisania umowy sprzedaży; w załączeniu przesłać kopię potwierdzenia wpłaty 

wadium). 

Termin otwarcia ofert: 10.12.2019 r. (rozpatrywane będą tylko oferty z datą wpływu do 

09.12.2019 r. włącznie) 

Kryteria wyboru oferty: 95% - cena, 5% - termin płatności 

Sposób wpłaty ceny dla zwycięzcy przetargu: przelewem na wyżej wskazane konto lub 

gotówką w kasie GZNF „Fosfory”  

Dane kontaktowe osoby udzielającej informacji w sprawach technicznych auta oraz 

umawiającej na oględziny oraz jazdę próbną: tel. 669-600-374 (od g. 7 do 15) 

Dane kontaktowe osoby udzielającej informacji w sprawach formalnych związanych z 

przetargiem: tel. 669-600-422 (od g. 7 do 15) 

Adres internetowy, pod którym Oferent może zapoznać się z Regulaminem 

Przetargowym, jako dokumentem stanowiącym źródło praw oraz obowiązków Oferenta: 

https://www.fosfory.pl/wp-content/uploads/2019/10/Regulamin-przetargowy-Fosfory-1.pdf 

https://www.fosfory.pl/wp-content/uploads/2019/10/Regulamin-przetargowy-Fosfory-1.pdf
https://www.fosfory.pl/wp-content/uploads/2019/10/Regulamin-przetargowy-Fosfory-1.pdf
https://www.fosfory.pl/wp-content/uploads/2019/10/Regulamin-przetargowy-Fosfory-1.pdf


Oględziny samochodu: Sprzedający umożliwia zapoznanie się ze stanem technicznym auta 

oraz jego dokumentacją pod adresem Gdańsk, ul. Kujawska 2, po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym pod nr tel. 669-600-374. Istnieje możliwość uruchomienia auta, jazdy próbnej 

do 20 km oraz zlecenia przeglądu technicznego (na koszt Oferenta). 

 

Szczegółowy opis samochodu: 

 

Bezwypadkowy CITROËN C5 III wersja "Exclusive" z zawieszeniem hydropneumatycznym. 

 

Wszystkie przeglądy techniczne okresowe oraz naprawy były wykonywane w serwisie 

Citroena. Przebieg oraz przeglądy wpisane w książeczkę serwisową. Stan wizualny pojazdu 

dobry z lekką oznaką korozji na prawym przednim błotniku.  Wszystkie przeglądy i naprawy 

udokumentowane fakturami.  

Pojazd posiada problem z automatyczną skrzynią biegów.  Po nagrzaniu  samochód delikatnie 

szarpie w trybie „Drive”. Profesjonalny serwis skrzyń automatycznych po szczegółowej 

analizie nie potrafił zdiagnozować usterki.  

 

Samochód stoi na oponach zimowych MICHELIN 225/55 R17. 

 

Wyposażenie: 

 

• Automatyczna skrzynia biegów 

• Nawigacja GPS 

• Gniazdo USB 

• Radio fabryczne 

• Skórzana tapicerka 

• Światła Xenonowe 

• Hydro-pneumatyczne regulowane zawieszenie 

• Fotele sterowane elektrycznie z pamięcią ustawień i funkcją masażu. 

• Podgrzewane fotele 

• Masaż w fotelu kierowcy 

• Pamięć ustawień fotela 

• Elektryczne regulowane fotele 

• Klimatyzacja dwustrefowa climatronic 

• ESP - system kontroli trakcji 

• DPF / FAP 

• ABS 

• Wspomaganie kierownicy 

• Centralny zamek 

• Czujniki parkowania tył i przód 

• Elektrycznie sterowane lusterka 

• Składane lusterka 

• Fotochromatyczne lusterko wewnętrzne 

• Fotochromatyczne lusterka zewnętrzne 

• Regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach   

• Skórzana multifunkcyjna kierownica 



• Tempomat 

• Rolety szyb tylnych 

• System poduszek powietrznych 

• Aluminiowe felgi 

• Książka serwisowa 

• ISOFIX 

• Czujnik deszczu/zmierzchu 

• Bezwypadkowy 

• Historia serwisowania w ASO 

• Pełna dokumentacja 

• Komplet kluczy 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 


