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Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym na sprzedaż pojazdu  

CITROEN JUMPY 1.6 HDI Kat, CW58422. 

 
Regulamin przetargu: 
 

I. Organizator przetargu i przedmiot przetargu 
1. Organizatorem przetargu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z o.o. we Włocławku ul. Toruńska 146; 87-800 Włocławek. 
2. Przedmiotem przetargu jest pojazd CITROEN Jumpy 1.6 HDI Kat. 

Dane pojazdu: 
- rodzaj pojazdu                                                  samochód ciężarowy do 3.5t 
- nr. VIN                                                             VF7XU9HUC9Z042328 
- data pierwszej rejestracji:                                 2009/12/10 
- data ważności badania technicznego                2022/03/31 
- wskazanie drogomierza                                    218257 km 
- okres eksploatacji                                             149 mies. 
- charakter wykorzystania                                   pogotowie wodno-kanalizacyjne 
- kolor powłoki lakierniczej, (rodzaj lakieru)     biały 1-warstwowy akrylowy 
- dop. masa całk./ ładowność                              2880 kg*/1200 kg 
- rodzaj nadwozia                                                furgon 4 drzwiowy 3 osobowy 
- liczba osi / rodzaj napędu / skrzynia biegów    2 / przedni (4x2) / manualna 
- rozstaw osi                                                        3000 mm 
- oznaczenie silnika                                             DV6 UTED4 
- jednostka napędowa                                          z zapłonem samoczynnym 
- pojemność / moc silnika                                   1560 ccm/ 66kW (90KM) 
- doładowanie                                                      turbosp. Z chłodn. Powietrza 
- liczba cylindrów / układ cylindrów                  4/ rzędowy 
- norma spalin                                                     E4 
- długość / szerokość / wysokość                        4805 mm / 1895 mm / 1942 mm  
Wyposażenie : 
- drzwi boczne prawe przesuwne 
- drzwi tylne dwuskrzydłowe 
- fotel pasażera podwójny 
- kolumna kierownicy regulowana 
- napinacze pasów bezpieczeństwa pirotechniczne 
- opony 215/65 R15 
- poduszka powietrzna kierowcy 
- przegroda przestrzeni bagażowej 
- szyby przednie regulowane elektrycznie 
- szyby przyciemniane  
- tarcze kół 15” 
- uchwyty do mocowania ładunków 
- wspomaganie układu kierowniczego 
- wyłożenie ścian bocznych płytą di ½ wysokości 
- zamek centralny zdalnie sterowany 
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Stan techniczny pojazdu: 
1)  Pojazd wyłączony z eksploatacji 
2)  Brak przeglądu technicznego 
3) Podwyższona głośność pracy układu napędowego, utrudnione uruchomienie zimnego 
     silnika, sprzęgło z objawami zużycia eksploatacyjnego, ślady wycieków płynów 
     eksploatacyjnych z układu napędowego 
4) Nadwozie z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi jego elementów oraz 
    zaawansowanymi ogniskami korozji z ubytkami materiału na całej powierzchni,    
    drzwi i poszycia zewnętrzne w części dolnej oraz wzmocnienia boczne przednie kpl  
    z podłużnicami, wzmocnienia i podłużnice podłogi, belka dolna wzmocnienia    
    czołowego silnie skorodowane z ubytkami materiału (miejscami korozja na wskroś), 
    zaawansowane ogniska korozji w miejscach łączeń technologicznych słupków   
    nośnych i wzmocnień podłogi powodują obniżenie stateczności i sztywności oraz   
    szczelności nadwozia. Szyby porysowane z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi. 
5) Wykładziny wnętrza wybrudzone i miejscami porozrywane, wykładziny tapicerskie  
    foteli wybrudzone i miejscami porozrywane, wycieraczki szyb zużyte  
    eksploatacyjnie, zamki i zawiasy oraz klamki drzwi z objawami zaawansowanego  
    zużycia eksploatacyjnego, zderzak przedni i tylny z licznymi uszkodzeniami  
    mechanicznymi. 
6) Powiększony luz sumaryczny koła kierownicy, osłabione działanie układów  
    hamulcowych. 
7) Elementy układu kierowniczego, tylnego i przedniego zawieszenia, przewody i elem. 
    robocze układów hamulcowych wymagają szczególnego sprawdzenia i weryfikacji  
    w warunkach serwisowych ze względu na objawy znacznego zużycia   
    eksploatacyjnego.  
8) Tarcze kół ze śladami uszkodzeń mechanicznych i ogniskami korozji. 
 
    POJAZD TECHNICZNIE NIESPRAWNY. 
     

            Przedmiot przetargu można oglądać w siedzibie Spółki przy ul. Toruńskiej 146    
            we Włocławku w dni robocze od godz. 7:00 do 13:00 od dnia 09.05.2022 r. do dnia   
            31.05.2022 r. 

 
II. Zasady (Warunki) przetargu 
1. Do przetargu mogą stanąć oferenci, którzy zaakceptowali niniejsze warunki przetargowe 

i potwierdzą to stosownym oświadczeniem, załączonym do złożonej oferty. 
2. Oferent składając ofertę zobowiązany jest do podania ceny brutto nie niższej niż  

cena wywoławcza wynosząca 2460,00 zł brutto  (słownie: dwa tysiące czterysta 
sześćdziesiąt zł, 00 gr. ). 

3. Każda oferta powinna zawierać dane identyfikacyjne oferenta: imię i nazwisko lub 
nazwę oferenta, adres siedziby i numer telefonu. W przypadku osób prawnych lub 
jednostek dodatkowo należy dołączyć wypis z właściwego rejestru lub pełnomocnictwo 
do podpisania oferty udzielone przez osoby upoważnione. Wzór niezbędnej treści oferty 
stanowi załącznik do ogłoszenia. 

4. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.  
5. Przedmiot przetargu zostanie zbyty oferentowi, który przedstawi najwyższą cenę brutto 

zakupu. Jeśli kilku (co najmniej dwóch) oferentów przedstawi taką samą, najwyższą 
cenę zakupu, organizator przeprowadzi licytację z ich udziałem, o terminie i warunkach, 
której powiadomi oferentów.  
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6. Zbycie przedmiotu przetargu nastąpi na podstawie faktury VAT w terminie 7 dni 
od dnia ogłoszenia wyników przetargu po wyborze przez komisję przetargową 
najkorzystniejszej oferty. 

7. Wydanie przedmiotu przetargu zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez 
Nabywcę ceny nabycia na konto Spółki i podpisaniu protokołu wydania przedmiotu 
przetargu. 

8. Nabywca zobowiązany będzie do odbioru przedmiotu przetargu z siedziby organizatora 
w czasie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wystawienia faktury VAT. 

9. Organizator przetargu nie odpowiada za braki i wady ukryte w sprzedawanym 
przedmiocie przetargowym. Stan techniczny i przebieg przedmiotu przetargu znany jest 
oferentowi co potwierdza stosownym oświadczeniem. 

 
III. Miejsce, termin i sposób składania ofert 
1. Oferty należy składać w dni robocze w godz. 8:00 – 13:00 w sekretariacie Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (budynek biurowca), ul. Toruńska 146, 
87-800 Włocławek, w terminie do dnia 31.05.2022 r. W przypadku przesyłania ofert 
decyduje data wpływu do organizatora, przy czym rozpatrywane będą tylko oferty 
doręczone najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert do godz. 1300. 

2. Każda oferta powinna znajdować się w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej 
zapoznanie się ze złożoną ofertą bez jej otwarcia. 

3. Oferent umieszcza na kopercie adnotację „Oferta kupna CITROEN Jumpy 1.6 
HDI Kat. Nie otwierać do dnia 31.05.2022 r.”. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2022 r. o godz. 13:15 w siedzibie organizatora. 
5. Oferta nie spełniająca wymagań wskazanych przez organizatora nie będzie przez niego 

rozpatrywana. 
6. Ogłoszenie o przetargu, o wynikach przetargu, albo o jego zamknięciu bez dokonania 

wyboru jakiejkolwiek oferty organizator umieści  na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
we Włocławku. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek 
z ofert lub unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyn. 

 
IV. Postanowienia końcowe 
1. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wizji z oferentami jest Pan Robert 

Jędrzejewski tel. (54) 23 01 834  lub  782 870 116 od godziny 8:00 do godziny 13:00 
2. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Pan Zbigniew Omielańczuk  

tel. (54) 23 01 796 od godziny 8:00 do godziny 13:00 
 
 
 
 
 
 

 
 
Załącznik: 
1. Wzór oferty. 


