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

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionego 

samochodu ciężarowego: 
 

Marka pojazdu: MAN 

Model pojazdu:35.360 TGA E5 32.0t 

Wersja: 35.360 TGA E5 32.0t 

Rok prod.: 2004 

VIN: WMAH36ZZ85M401006 

Data pierwszej rejestracji: 08.10.2004 

Data ważności badania technicznego:17.10.2018 

Ubezpieczenie: OC aktualne 

Przebieg szacowany: 41.000 km  

Jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym 

Doładowanie: Turbosprężarka 

Liczba cylindrów  /  Układ cylindrów: 6  /  rzędowy 

Norma spalin: E4 

Rodzaj zabudowy: samowyładowcza SKIBICKI 

Rodzaj napędu:8x4/4 

Liczba osi:4 

Pojemność / Moc silnika:11967 ccm  /  265 kW (360 KM) 

Rodzaj skrzyni biegów:manualna 

Ogumienie: MATADOR 315/70  R22.5 152/148L 

Dop. masa całk.  /  Ładowność: 32000 kg  /  18500 kg 

Rodzaj kabiny: krótka 

Zawieszenie osi I  /   II  /   III  /   IV: resory  /  resory  /  resory  /  resory 

Rozstaw osi przedni  /  środkowy  /  tylny:1500 mm  /  2800 mm  /  1400 mm 

Stan techniczny: uszkodzony 

 

Cena wywoławcza: 24.723 zł brutto (20.100 zł + 4.623 zł podatek VAT) 

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 MAN” oraz 

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

Termin składania ofert: 24.01.2020 r. (liczy się data wpływu oferty do Sprzedającego) 

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 MAN”) 

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). 

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


Termin otwarcia ofert: 27.01.2020 r. (rozpatrywane będą tylko oferty z datą wpływu do 

dnia 24.01.2020 r. włącznie) 

Kryteria wyboru oferty: 95% - cena, 5% - termin płatności (w formularzu podajemy 

proponowaną kwotę BRUTTO; termin płatności wskazujemy w rubryce: „dodatkowe warunki 

zakupu”) 

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 oraz 

umawiającej na oględziny: tel. 669-600-417 (od g. 7 do 15)  

Dane kontaktowe osoby udzielającej informacji w sprawach formalnych związanych z 

procedurą przetargową: 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 

 

Oględziny samochodu: Sprzedający umożliwia zapoznanie się ze stanem technicznym 

samochodu ciężarowego pod adresem Gdańsk, ul. Kujawska 2, po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym pod nr tel. 669-600-422.  

 

Opis pojazdu: Pojazd ciężarowy, samowyładowczy, wykorzystywany do transportu 

wewnętrznego na terenie GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. Praca przy niewielkich przebiegach. 

Transport materiałów czynnych chemicznie. Kabina kierowcy skorodowana, wymaga 

wymiany. Części takie jak:  rama, skrzynia ładunkowa, elementy zawieszenia, mosty -

wymagają piaskowania i malowania. Silnik odpala (był uruchamiany ostatnio próbnie po 

dłuższym przestoju w dniu 03.01.2020 r.). Skrzynia biegów wymaga naprawy. Występują 

nieszczelności w układzie hydraulicznym podnośnika wywrotki. 

 

Charakter wykorzystania: Pojazd do października 2018 r. wykorzystywany do transportu 

materiałów wykorzystywanych do produkcji nawozów mineralnych na terenie zakładu. Małe 

dzienne przebiegi. Praca w warunkach czynników chemicznych powodujących silną korozję 

metalu. 

 

Transport i załadunek pojazdu: na koszt własny Nabywcy 
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