
 

                                         

          

 

 

Włocławek dn. 25.02.2020 r. 

 

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup samochodu będącego  na wyposażeniu  

Zakładu Przetwórstwa Tworzyw. P3 

                                                                              

Szanowni Państwo, 
ANWIL S.A.  ogłasza sprzedaż  samochodu dostawczego marki  Citroen Berlingo  będącego na 

wyposażeniu  Zakładu Przetwórstwa Tworzyw w ANWIL S.A.  

Specyfikacja:  

1.Samochód  marki:                         Citroen Berlingo 1.6 HDI 

-  nr rej:                                             CW 40727 

-  rok produkcji:                                 2006r       

-  przebieg:                                        136360 km. 

-  pojemność silnika :                         1560 cm
3
.  /55kW, 75 KM/ 

- rodzaj paliwa:                                 Diesel.  

-  Stan techniczny -  do sprawdzenia na wizji lokalnej. Kontakt  Radosław Piotrowski, telefon: 54 414 29 29, 

kom: 605150917    

Miejsce odbioru –  ANWIL S.A. ul.Toruńska 222, 87-700 Włocławek. 
  Odbiór będzie się odbywać na koszt i ryzyko nabywcy. 

 
Forma płatności – przedpłata  
 
 
I. Warunkiem przyjęcia oferty jest: 
 
1. Przedłożenie wraz z ofertą niżej wymienionych danych i dokumentów: 
 

 nazwa Firmy, adres, telefon, adres e-mailowy, 

 nazwiska osób reprezentujących firmę, KRS (w przypadku spółek prawa handlowego) lub 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych) 
– aktualne na dzień składania oferty. 



 

                                         

 ofertę handlową zawierającą:  

 pozycję materiału i nazwę, 

 cenę. 
 

2. Termin składania ofert: 

Oferta powinna być przedłożona lub przysłana w zamkniętej kopercie  do dnia 25.03.2020 – do godz. 

14.00 na adres: ANWIL S.A. ul.Toruńska 222, 87-700  Włocławek, Biuro  Zakupów, Zespół Zakupów 

Inwestycyjnych /ZC/ ,  z dopiskiem  „Przetarg – samochod  „Citroen Berlingo”. Oferta Handlowa.  

 Kryteria wyboru oferty  

 

 cena, 

 okres ważności oferty min.60 dni. 

 

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU 

  

Marka:                                                                          CITROEN  

Model pojazdu:               Berlingo 1.6 HDI Kat. MR 03 E4 1.9t  

Wersja:                          Top X  

Nr rejestracyjny:           CW 40727 

Rodzaj pojazdu:             Samochód ciężarowy do 3.5t 

przebieg:                                                                     136360 km. 

Rok prod.:                       2006 

VIN:                                VF7GJ9HWC93390301 

 

 

Data pierwszej rejestracji 2007/02/16 

Data ważności badania technicznego 2018/05/08 

Wskazanie drogomierza 136360 km 

Okres eksploatacji pojazdu (07/02/16-19/11/29)  153 miesiące 

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) Szary 1 –warstwowy akrylowy 

Dop. masa całk. 1880 kg 

Rodzaj nadwozia    kombi(uniwersalny) 4 drzwiowy 5 osobowy                                                                   

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów               2/ przedni (4x2) / manualna 

Rozstaw osi                                                                 2690 mm 

Jednostka napędowa                                                    z zapłonem samoczynnym 

Pojemność / Moc silnika                                               1560 cm3/55kW (75 KM) 

Liczba cylindrów / Układ cylindrów                                4 / rzędowy 

Normy spalin                                                                 E4 

 

 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2006.09-2007.04) 

1. ABS - system zapobiegający blokowaniu kół.                                    

2. Drzwi boczne prawe przesuwne. 

3. Drzwi tylne dwuskrzydłowe. 

4. Immobilizer. 

5. Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa z kontrolą naciągu. 

6. Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania. 

7. Poduszka powietrzna kierowcy. 

8. Przygotowanie do montażu radia. 

9. Światło dodatkowe STOP. 



 

                                         

10. Wspomaganie układu kierowniczego. 

 

 

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA 

Przednie lewe:  YOKOHAMA 175/65 R14C 

Przednie prawe:  YOKOHAMA 175/65 R14C 

Tylne lewe:  YOKOHAMA  75/65 R14C 

Tylne prawe:  YOKOHAMA 175/65 R14C 

Zapasowe: YOKOHAMA 175/65 R14C 

 

 

 

 

 
 
II. Zastrzeżenia  

 

ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą 

prowadzone rozmowy handlowe w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do 

zawarcia umowy z więcej niż jednym Oferentem wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy 

może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe.  

ANWIL S.A zastrzega sobie prawo do możliwości zmian w specyfikacji, przeprowadzenia dodatkowych 

negocjacji cen. 

ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia procesu wyboru Oferenta i odstąpienia od 

negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego.  

Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c.”. 

Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie przysługuje mu prawo 

roszczenia o zwrot tych kosztów.  

Oferent ma prawo do dokonania wizji lokalnej w Zakładzie Gospodarki Energetycznej i Wodno-Ściekowej 

IE , po wcześniejszym umówieniu się z Panem: Radosławem Piotrowskim telefon: 54 414 29 29, kom: 

605150917, e – mail radoslaw.piotrowski@anwil.pl   

Osobą do komunikacji pomiędzy sprzedającym a oferentem podczas przygotowywania oferty jest ze strony 

Biura  Zakupów – Andrzej Kuligowski tel.: +48242021628 , e – mail: andrzej.kuligowski@anwil.pl. 
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