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ZAPYTANIE OFERTOWE   

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz Z-10/2018) 

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu 

osobowo-dostawczego o dmc do 3,5t 

dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji  Sp. z o.o. 

z siedzibą w Stargardzie 

SPIS TREŚCI: 

1. Nazwa oraz adres Leasingobiorcy; 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia; 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia; 

 

4. Termin wykonania zamówienia; 

 

5. Warunków udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia; 

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia; 

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Leasingobiorcy z Leasingodawcą oraz przekazywania oświadczeń 

lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Leasingodawcą; 

 

8. Wymagania dotyczące wadium 

 

9. Termin związania ofertą; 

 

10. Opis sposobu przygotowania ofert; 

 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny; 

 

13. Opis kryteriów, którymi Leasingobiorca będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych 

kryteriów i sposobu oceny ofert; 

 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia 

umowy; 

 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

 

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy;  

 

17. Wzory załączników do SIWZ. 
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1. Nazwa oraz adres Leasingobiorcy.  

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Składowa 1, 73-110 Stargard zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem 0000709246 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

NIP: 854-241-94-84, REGON: 368802088,  

 

2. Tryb udzielenia zamówienia.  

1) Zamówienia udziela się w trybie zapytania ofertowego.  

2) Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych” 

na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.). 

3) Leasingobiorca nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

4) Leasingobiorca nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

5) Leasingobiorca nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

6) Leasingobiorca nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

   

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

1) Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu osobowo-towarowego  

o dmc do 3,5t, rok produkcji od 2017 roku obejmuje: 

a) dostawę fabrycznie nowego, samochodu osobowo-towarowego o dmc do 3,5t, do siedziby 

Leasingobiorcy przy ul Składowej 1 w Stargardzie; pojazd musi być zarejestrowany na  

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; wszystkie koszty i ryzyko związane z realizacją dostawy 

pojazdu do siedziby Leasingobiorcy ponosi Leasingodawca;  

b) zapewnienie finansowania w formie leasingu operacyjnego na zasadach określonych w dalszej 

części SIWZ; 

c) zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego przedmiotu leasingu;  

d) Leasingodawca do złożonej oferty powinien dołączyć parametry techniczne oferowanego 

pojazdu (opisy lub/i fotografie oferowanego pojazdu, których autentyczność musi zostać 

poświadczona przez Leasingodawcę podpisem podpisującego ofertę); 

e) Leasingodawca po udzieleniu zamówienia w przedkładanej przez siebie umowie leasingu, 

musi uwzględnić następujący zapis; „W przypadku kolizji zapisów niniejszej umowy 

Leasingowej z zapisami siwz Z-10/2018, pierwszeństwo mają zapisy siwz”.  

2) Dane techniczne przedmiotu leasingu. 

a) Silnik wysokoprężny: 

- pojemność od 1950,00 do 2050,00 cm3, 

- moc silnika nie mniej jak 75kW, 

- norma emisji spalin: Euro 6, 

- skrzynia biegów manualna, co najmniej 5 biegowa, 

- system wyłączający silnik podczas postoju, 

- system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, 

- asystent ruszania z miejsca na wzniesieniach, 

- tempo mat. 

b) Wymiary: 

- długość pojazdu  od 4980,00 mm  do 4999,00 mm  

- szerokość pojazdu  od 2050,00 mm  do 2080,00 mm  

- wysokość pojazdu  od 1800,00 mm  do 2000,00 mm  

- ilość miejsc siedzących 7 osób łącznie z kierowcą. 

c) Nadwozie: 

- kolor nadwozia – biały niemetalizowany, 

- zderzaki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, 

- lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, 

- szyby termoizolacyjne, 

- pełne przeszklenie przedziału pasażersko – ładunkowego, 



 

Strona 4 z 13 
 

- drzwi przesuwne do przedziału pasażerskiego z prawej i lewej strony, 

- tylne drzwi dwuskrzydłowe z oknem ogrzewanym i wycieraczką. 

d) Zawieszenie/ Podwozie: 

- obręcze kół stalowe 6J x 16 z oponami 205/55 R16 94H , plus kołpaki kół, 

- zawieszenie przednie niezależnie, 

- zawieszenie tylne: niezależne lub zależne. 

e) Bezpieczeństwo: 

- ESP – system stabilizacji toru wraz z systemem ABS, EDS, ASR, MSR, asystentem siły 

hamowania i stabilizacją toru jazdy, 

- system automatycznego hamowania po kolizji,  

- 6 poduszek powietrznych; 

• dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy: poduszki czołowe oraz poduszki 

boczne, poduszki ochrony głowy, 

• dla pasażerów w 2 rzędzie, na zewnętrznych miejscach: kurtyny powietrzne, 

- hamulce tarczowe z przodu i z tyłu, 

- kierownica z regulacją w dwóch płaszczyznach, 

- wspomaganie układu kierowniczego, elektromechanicznie, zależne od prędkości 

samochodu, 

- pasy bezpieczeństwa w kabinie kierowcy: bezwładnościowe trójpunktowe z napinaczami,  

z regulacją wysokości zamocowania, 

- pasy bezpieczeństwa w przestrzeni pasażerskiej w 2 i 3 rzędzie: bezwładnościowe 

trójpunktowe, dla zewnętrznych foteli w 2 rzędzie z napinaczami, 

- sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach, 

- immobiliser, 

- uchwyty do mocowania ładunku, 

- koło zapasowe pełnowymiarowe ze stalowa obręczą kół. 

f) Wnętrze: 

- podłoga w kabinie kierowcy i w przedziale pasażersko – ładunkowym wyłożona wykładziną 

dywanową, 

- konsola środkowa z podłokietnikiem pomiędzy fotelem kierowcy i pasażerem, ze 

schowkiem, 3 uchwyty do kubków (2 z przodu i 1 z tyłu), 

- osłony przeciwsłoneczne z lewej i prawej strony, 

- tapicerka tkaninowa, 

- fotel kierowcy z regulacja wysokości, 

- siedzenia w 2 rzędzie pojazdu: siedzenia trzyosobowe, dzielone 60/40 ze składanymi 

oparciami, możliwość złożenia do przodu, możliwość demontażu, 

- siedzenia w 3 rzędzie pojazdu: siedzenia dwuosobowe, ze składnymi oparciami, możliwość 

demontażu, 

- pokrywa twarda w przestrzeni ładunkowej, 

- gniazdo 12V w przestrzeni pasażersko – ładunkowej, 

- szyby przyciemniane w przedziale pasażersko ładunkowym. 

g) Wyposażenie funkcjonalne: 

- centralny zamek sterowany pilotem z możliwością uruchamiania od wewnątrz, 

- szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie, 

- klimatyzacja 2- strefowa automatyczna z elektroniczną regulacją i filtrem antyalergicznym 

- system radiowy  GPS: 

• gniazdo AUX – IN , USB, 

• czytnik kart SD, 

• 6 głośników (4 z przodu pojazd), 

• instalacja telefoniczna Bluetooth. 
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3) Dodatkowe wymagania: 

a) Leasingodawca lub Zbywca (tj. podmiot, który sprzeda pojazd Leasingodawcy) udzieli 

Leasingobiorcy gwarancji jakości na dostarczony pojazd na okres co najmniej 24 miesięcy. 

b) Maksymalny czas usuwania awarii w okresie gwarancji: czas reakcji w ciągu 2 dni roboczych 

(poniedziałek –piątek), całkowite usunięcie awarii do 5 dni roboczych (poniedziałek – piątek) od 

daty zgłoszenia awarii za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W okresie gwarancji 

wszystkie koszty związane z usunięciem awarii poniesie Leasingodawca lub Zbywca. 

c) Okresowe przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w stacji serwisowej Zbywcy na jego koszt 

(dotyczy kosztów materiałów eksploatacyjnych, części i robocizny) przez cały okres gwarancji. 

Częstotliwość wykonywania przeglądów gwarancyjnych będzie realizowana zgodnie z zaleceniami 

producenta pojazdu. Leasingodawca może wskazać inny autoryzowany serwis Zbywcy (max. dojazd 

do 50 km od siedziby Leasingobiorcy). Rozliczenia dotyczące takiej sytuacji będą wewnętrzną 

sprawą Leasingodawcy i podmiotu wykonującego przedmiotową usługę. 

d) Do pojazdu dostarczona zostanie  w dniu dostawy instrukcja obsługi w języku polskim. 

4) Warunki i wymagania ekonomiczne dotyczące zamówienia. 

a) Zapewnienie finansowania w formie leasingu operacyjnego na poniższych zasadach:  

- czynsz inicjalny (opłata wstępna): 15 %  łącznej ceny netto + VAT płatny w terminie 14 dni od 

daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego pojazdu przez Leasingobiorcę, na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury VAT doręczonej Leasingobiorcy, 

- 36 rat miesięcznych, równych płatnych zgodnie z harmonogramem spłat rat leasingowych, 

płatne do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w 

którym dokonano odbioru pojazdu, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT 

doręczonej Leasingobiorcy; za dzień zapłaty opłat uznaje się datę wpływu środków na 

rachunek Laesingodawcy; okres trwania umowy 36 miesięcy, 

- wykup – 5 %  ceny netto + VAT płatny w terminie 14 dni od prawidłowo wystawionej faktury 

VAT doręczonej Leasingobiorcy; wartość resztowa (wykup) płatna będzie, po złożeniu 

oświadczenia przez Leasingobiorcę o chęci wykupu przedmiotu leasingu; Leasingobiorca złoży 

oświadczenie w terminie 7 dni od daty płatności ostatniej raty leasingowej, 

- rata leasingowa zawiera w sobie wszelkie koszty związane z realizacją umowy leasingu tj. 

prowizje, opłaty manipulacyjne, koszt rejestracji pojazdów, koszt ubezpieczenia OC, AC i NNW, 

(z sumami ubezpieczenia w wysokości w 1- szym roku, 100 % wartości pojazdu netto, w 2 - im 

roku nie więcej niż 85 % wartości pojazdu netto, w 3 – im roku nie więcej niż 70 %,  wartości 

pojazdu netto. Raty zostaną powiększone o podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu 

wystawienia faktury, 

- oferta bez dodatkowych produktów finansowych; 

b) Leasingobiorca wymaga w okresie trwania umowy leasingu ubezpieczenia przedmiotu zamówienia 

w zakresie OC, AC i NNW przez Leasingodawcę i na koszt Leasingodawcy; 

c) zapłata czynszu inicjalnego, rat leasingowych i kwoty wykupu pojazdu wyczerpuje wszelkie 

zobowiązania pieniężne Leasingobiorcy wobec Leasingodawcy z tytułu należytego wykonania 

umowy leasingu; 

d) Leasingodawca któremu zostanie udzielone zamówienie przedstawi harmonogram spłat, przy czym 

rata leasingowa w harmonogramie będzie rozbita na wartość raty kapitałowej i raty odsetkowej, 

wartość ubezpieczenia i podatek VAT;  

e) zmiana stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy Leasingu upoważnia Leasingodawcę do 

zmiany  treści umowy o uwzględnienie nowej stawki podatku VAT w płatnościach rat. 

5) Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

 34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób;  

 66114000-2 - Usługi leasingu finansowego. 

 

4. Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania zamówienia: do 90 dni od daty podpisania Umowy. 
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5. Warunki udziału w postępowaniu. 

1) W przetargu może wziąć udział Leasingodawca, który spełnia wymagania Leasingobiorca, określone  

w niniejszej SIWZ. 

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Leasingodawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu;  

b) spełniają n/w warunki udziału w postępowaniu:  

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności  zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów, 

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

- zdolności technicznej lub zawodowej. 

3) Leasingodawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Leasingodawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia. Jeżeli 

oferta ich zostanie wybrana, Leasingobiorca może żądać przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Leasingodawców.  

4) Leasingobiorca wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Leasingodawcę: 

a) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że Leasingodawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

b) wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

c) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne  

d) który zalega z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa  

w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1785). 

5) Ofertę Leasingodawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia. 

1) Leasingobiorca wstępnie stwierdzi, że Leasingodawca spełnia warunki udziału w postępowaniu  

w oparciu o podpisane oświadczenie Leasingodawcy.  

2) Leasingobiorca wstępnie stwierdzi, że Leasingodawca nie podlega wykluczeniu w oparciu o podpisane 

oświadczenie Leasingodawcy. 

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Leasingobiorcy z Leasingodawcą oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

Leasingodawcą. 

1) Sposób porozumiewania się: 

a) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za 

pośrednictwem posłańca; 

b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia Leasingobiorca komunikuje się z Leasingodawcą 

zachowując formę pisemną oraz środki komunikacji elektronicznej;  

c) osobą uprawnioną do porozumiewania się z Leasingodawcą w zakresie przedmiotu zamówienia 

jest Kierownik Działu Logistyki – Krzysztof Dybała, adres e-mail: mpk@mpkstargard.pl . 

2) Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ: 

a) Leasingodawca może zwrócić się na piśmie do Leasingobiorcy o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Leasingobiorca jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Leasingobiorcy nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert; treść 
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zapytań wraz z wyjaśnieniami Leasingobiorca przekazuje Leasingodawcom, bez ujawniania źródła 

zapytania na stronie internetowej Leasingobiorcy, 

b) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2 lit. a lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Leasingobiorca może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania; 

c) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym 

mowa w pkt. 2 lit. a; 

d) w uzasadnionych przypadkach Leasingobiorca może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia; dokonaną zmianę treści specyfikacji 

Leasingobiorca udostępnia na stronie internetowej.    

 

8. Wymagania dotyczące wadium. 

Wadium nie jest wymagane.  

 

9. Termin związania ofertą.  

1) Leasingodawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

2) Leasingodawca samodzielnie lub na wniosek Leasingobiorca może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym, że Leasingobiorca może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą, zwrócić się do Leasingodawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 

okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

 

10. Opis sposobu przygotowania ofert.  

1) Ważna oferta musi zawierać kompletnie wypełnione i podpisane dokumenty aktualne na dzień 

składania ofert: 

a) formularz ofertowy (ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ); 

b) oświadczenia Leasingodawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw wykluczenia z postępowania;  

c) pełnomocnictwo do podpisania oferty. 

2) Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, czytelnie, w 

języku polskim.  

3) Wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty muszą być parafowane przez 

Leasingodawcę lub osobę przez niego upoważnioną. 

4) Leasingodawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

5) Ofertę przetargową wraz z załącznikami oraz wszystkimi wymaganymi dokumentami umieścić należy 

w kopercie wewnętrznej, którą należy umieścić w kopercie zewnętrznej. Zarówno koperta zewnętrzna 

jak i wewnętrzna powinny być oznaczone: Z-10/2018  „Dostawa w formie leasingu operacyjnego 

fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego o dmc do 3,5t dla Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Komunikacji  Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie”. 

6) Leasingobiorca nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.  

7) Rozliczenia finansowe między Leasingobiorcą a Leasingodawcą dokonywane będą w złotych polskich.  

8) Leasingobiorca wezwie Leasingodawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

a) Na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej przedstawi dokument potwierdzający, że 

Leasingodawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 

100.000zł, ważnej przynajmniej w okresie związania ofertą. 

b) Na potwierdzenie zdolności technicznej i zawodowej Leasingodawca przedstawi: Wykaz dostaw, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

dostaw lub są wykonywane należycie, wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
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bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze Leasingodawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

Leasingodawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 

bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (złącznik nr 2 do siwz). 

Leasingobiorca wymaga, aby Leasingodawca zrealizował min. dwie podobne dostawy jak będące 

przedmiotem zamówienia. 

c) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Leasingodawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Leasingodawca zawarł porozumienie z 

właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

d) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 

Leasingodawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że Leasingodawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

e) Oświadczenie o braku wydania wobec Leasingodawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 

decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów 

potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w 

sprawie spłat tych należności. 

f) Oświadczenie o braku orzeczenia wobec Leasingodawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienie publiczne. 

g) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1785). 

9) Wszystkie dokumenty winny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Leasingodawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Leasingodawcy.  

 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1) Oferty należy składać w sekretariacie Leasingobiorcy – Stargard, ul. Składowej 1, w terminie do 

27.03..2018  r. do godz. 11.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zaadresowanych: MPK 

Sp. z o.o., Stargard, ul. Składowa 1 z dopiskiem: Z-10/2018  „Dostawa w formie leasingu 

operacyjnego fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego o dmc do 3,5t dla Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Komunikacji  Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie nie otwierać przed   27.03.2018  r. 

godz. 11:20”. 

2) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Leasingobiorca w dniu 27.03.2018  r. w sali nr 108 

(piętro) o godz. 11:20.   

3) Kolejność otwierania ofert zgodna będzie z kolejnością rejestracji ich wpływu do Leasingobiorcy. 

4) W postępowaniu Leasingobiorca niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.  

5) Leasingobiorca poprawia oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe w tekście oferty, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym wszystkich Leasingodawców, którzy złożyli oferty. 

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny.  

1) Leasingodawca wymaga, aby cena podana w formularzu zawierała wszystkie koszty związane z  

produkcją, transportem, ubezpieczeniem i dostawą przedmiotu zamówienia do Leasingobiorcy. 

2) Leasingodawca oblicza cenę oferty przedstawiając w formularzu ofertowym (załączniku nr 1 do siwz) 

wartość netto za przedmiot zamówienia, na zasadach określonych w siwz. Tak wyliczoną cenę wraz z 
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podatkiem VAT, zamieszcza się w formularzu ofertowym. Oceniając oferty Leasingobiorca pod uwagę 

brał będzie cenę brutto. 

13. Opis kryteriów, którymi Leasingobiorca będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag 

tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1) Leasingobiorca najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Leasingodawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu. 

2) Oferty zostaną ocenione przez Leasingobiorcę w oparciu o kryterium cena 100% 

3) Zasady oceny oferty wg kryterium Cena: w przypadku kryterium Cena, badana oferta otrzyma ilość 

punktów wynikającą z działania: 

Cmin 

Pb  = ----------  x 100 pkt 

Cb 

gdzie: 

Pb – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta, 

Cmin – najniższa cena spośród ważnych i nieodrzuconych ofert, 

Cb – cena badanej oferty 

4) Leasingobiorca udzieli zamówienia publicznego temu Leasingodawcy, który uzyska najwyższą ilość 

punktów. 

 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia 

umowy. 

1) Leasingobiorca informuje niezwłocznie wszystkich Leasingodawców o:   

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Leasingodawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwę albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 

Leasingodawców, którzy złożyli oferty i łączną punktację,  

b) Leasingodawców, których oferty zostały odrzucone,  

c) Leasingodawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,  

d) unieważnieniu postępowania. 

2) Leasingobiorca udostępnia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu 

postępowania na stronie internetowej.  

3) Leasingobiorca zawiera umowę w sprawie zamówienia, w wskazanym terminie. 

4) Jeżeli Leasingodawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia, Leasingobiorca może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału 

w postępowaniu Leasingodawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.  

 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Leasingobiorca nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.  

1) Przedmiot leasingu. 

a) Przedmiotem Leasingu jest pojazd marki ……………… typ ………………….. o następujących wyróżnikach:  

nr VIN …………………………. nr rejestracyjny ………………….. , rok produkcji ………. , 

b) Zbywca przedmiotu leasingu…………………………………………. . 

c) Leasingodawca jest odpowiedzialny za zgodność przedmiotu leasingu z warunkami technicznymi  

i jakościowymi określonymi w SIWZ. 

d) W przypadku, gdy Leasingodawca dokona zakupu pojazdu poza granicami Polski umowa sprzedaży 

zawierać będzie zastrzeżenia, że do jej treści stosować się będzie prawo polskie, a spory z tej 

umowy rozstrzygane będą przez sąd polski. Leasingodawca wyłączy w tym zakresie stosowanie 

postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży 

towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r., (Dz.U.97.45.286). 
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2) Termin i miejsce dostawy przedmiotu leasingu. 

a) Leasingodawca zobowiązuje się do wydania przedmiotu leasingu Leasingobiorcy w terminie  

do 90 dni od podpisania umowy w siedzibie Leasingobiorcy: ul. Składowa 1; 73-110 Stargard. 

b) Wydanie przedmiotu leasingu nastąpi w dniu uzgodnionym z Leasingodawcą, na podstawie 

pisemnego zawiadomienia, doręczonego Leasingobiorcy co najmniej na 3 dni robocze przed 

proponowanym terminem odbioru. 

3) Warunki finansowe leasingu 

a) Waluta  polski złoty. 

b) Czynsz inicjalny (opłata wstępna): 15 %  łącznej ceny netto + VAT płatny w terminie 14 dni od daty 

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego pojazdu, na podstawie prawidłowo wystawionej 

faktury VAT doręczonej Leasingobiorcy.  

c) 36 rat miesięcznych, równych płatnych zgodnie z harmonogramem spłat rat leasingowych, płatne 

do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym dokonano 

odbioru pojazdu. Za dzień zapłaty opłat uznaje się datę wpływu środków na rachunek 

Leasingodawcy. 

d) Wykup – 5 %  ceny netto + VAT płatny w terminie 14 dni od prawidłowo wystawionej faktury VAT 

doręczonej Leasingobiorcy, 

e) Kalkulacja raty leasingowej opiera się na stałej niezmiennej stopie procentowej obowiązującej 

przez cały okres finansowania. 

f) Raty leasingowe będą jedynym świadczeniem Leasingobiorcy. Rata leasingowa zawiera w sobie 

wszelkie koszty związane z realizacją umowy leasingu tj. prowizje, opłaty manipulacyjne, koszt 

rejestracji pojazdów, koszt ubezpieczenia OC, AC i NNW, (z sumami ubezpieczenia w wysokości  

w 1- szym roku, 100 % wartości pojazdu netto, w 2 - im roku nie więcej niż 85 % wartości pojazdu 

netto, w 3 – im roku nie więcej niż 70 %,  wartości pojazdu netto. Raty zostaną powiększone  

o podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

g) Bank Leasingobiorcy: Bank Pocztowy O/Szczecin  Nr 20 1320 1830 3182 1157 2000 0001 

h) Bank Leasingodawcy: …………………………………………………… . 

i) Informację o ewentualnej zmianie nr rachunku, na który należy wnosić opłaty leasingowe będą 

zawarte w fakturach lub w odrębnych pismach. 

4) Inne postanowienia 

a)  Zapłata czynszu inicjalnego, rat leasingowych i kwoty wykupu pojazdu wyczerpuje wszelkie 

zobowiązania pieniężne Leasingobiorcy wobec Leasingodawcy z tytułu należytego wykonania 

umowy leasingu . 

b) Rata leasingowa w harmonogramie wpłat rat będzie rozbita na wartość raty kapitałowej i raty 

odsetkowej, wartość ubezpieczenia i podatek VAT.  

c) Za opóźnienie w zapłacie rat leasingowych naliczane będą wyłącznie odsetki w wysokości ustawowej. 

d) Strony stosować będą formularze i wzory dokumentów Leasingodawcy, chyba, że formularz albo 

wzór dokumentu stanowi załącznik do niniejszej SIWZ lub umów do niej załączonych, w tym 

wypadku stosuje się wzory formularzy Leasingobiorcy. 

e) Formularz cenowy oraz SIWZ wraz z załącznikami stanowią integralną część umowy leasingu. 

f) W przypadku kolizji zapisów umowy leasingowej z zapisami SIWZ   Z-10/2018, pierwszeństwo 

mają zapisy SIWZ.  

5) Leasingobiorca dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Leasingodawcy,  

w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub stawki minimalnej ustalonych na podstawie 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Leasingodawcę. 

 

17. Wzory załączników do SIWZ. 
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   ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ 

Zamówienie Nr Z-10/2018 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Przedmiot oferty:   

Z-10/2018  „Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego  

o dmc do 3,5t dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji  Sp. z o.o.  z siedzibą w Stargardzie”. 

      

Leasingobiorca: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie. 

Leasingodawca 

(nazwa):...................................................................................................................................................................

................ 

adres: ul................................................................ nr......./......  

miejscowość:........................................................................  

kod:....... -............;  powiat:................................................; 

województwo:.............................................................................. 

tel. (.....)......................; faks (.....).........................; NIP:..............................................; 

REGON:................................................ 

http:// www............................................................; e-

mail:....................................................................................................... 

 

1. Oferowana przez nas cena za dostawę (leasing operacyjny) fabrycznie nowego samochodu osobowo-

dostawczego o dmc do 3,5t dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji  Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie 

wynosi:  

 

Pozycja Element wyceny Cena netto 

 /PLN/ 

Podatek VAT 23 

% /PLN/ 

Cena brutto 

/PLN/ 

1. Czynsz inicjalny ( opłata wstępna) 

15 % łącznej ceny netto 

   

 

2. 

Suma 36 miesięcznych, równych, rat 

leasingowych, (suma opłat odpowiada 

minimum wartości początkowej przedmiotu 

leasingu) 

 

 

  

  

3. Wartość resztowa: 5% łącznej ceny netto    

Razem 

1+2+3 

    

 

1. Łączna wartość oferty netto   ........................ zł słownie: …………………………………………………...…………………… 

 

2. Podatek VAT: .…………………….....zł słownie: …………………………………………………………………………………… 

 

3. Łączna wartość oferty brutto  ................. zł słownie: ………………..…………………………… 

 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uważamy się za związanych 

niniejszą ofertą na warunkach określonych w SIWZ. 

 

5. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w 

siwz, w miejscu i terminie wskazanym przez Leasingobiorcę. 
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6. Warunki płatności: Podstawą wystawienia faktury jest protokół zdawczo - odbiorczy przedmiotu 

zamówienia bez stwierdzonych wad. 

 

7.  Oferta składa się z   ……………..   stron kolejno ponumerowanych. 

 

8.  Oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy * podatnikiem podatku VAT.  

 

9.  Oświadczamy, że jesteśmy podmiotem z sektora małych i średnich przedsiębiorstw – tak/nie* 

 

10. Oświadczamy, że w przypadku wybrania oferty, umowę podpisywały będą: 

 

  1. ………………………………………………….…………                  ……………………………..………………………………. 

                                                 (imię i nazwisko)                                                                                                        

(pełniona funkcja) 

  2. ………………………………………………….…………                  ……………………………..………………………………. 

                                                 (imię i nazwisko)                                                                                                        

(pełniona funkcja) 

 

11. Osoba do kontaktu………………………………………………  tel………………………e-mail:……………………………… 

 

14. Oświadczamy, że będziemy / nie będziemy  korzystać z podwykonawców*. 

 

Uwaga: 

Leasingobiorca wymaga, aby umowa o udzielenie zamówienia została podpisana w siedzibie Leasingobiorcy tj. 

w Stargardzie przy ul. Składowej 1.  

 

Miejscowość: .....................................Data: .......................... 2018 r.       

 

………………..…………………..…………… 

Data i podpis Leasingodawcy/osoby upoważnionej 

 

 

 

* - niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ 

Zamówienie Nr Z-10/2018 

 

WYKAZ DOSTAW 

DOŚWIADCZENIE LEASINGODAWCY 

 

Wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostaw lub są wykonywane należycie, wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze Leasingodawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Leasingodawcy; w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert.  

 

Leasingobiorca wymaga, aby Leasingodawca zrealizował min. dwie podobne dostawy jak będące przedmiotem 

zamówienia. 

 

Nazwa i adres inwestora Opis zamówienia, zakres, wartość  Data wykonania 

   

   

   

   

   

 

Dołączam/my dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że wyżej wymienione dostawy wykonane zostały 

należycie lub są należycie wykonywane. 

 

 

 

 

 

 

…………………………..                             ………………………………………… 

(data) (podpis i pieczęć upoważnionego 

przedstawiciela) 

 


