
 

 
 

Znak sprawy: ZUK.ZO.2/11/2017 

 

 

Zapytanie Ofertowe 

MODYFIKACJA 

(zwane dalej zapytaniem bądź SIWZ) 

 

 

 

Nazwa zamówienia:  
 

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO (Z OPCJĄ 
WYKUPU) JEDNEGO POJAZDU TYPU WYWROTKA. 
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I. Nazwa oraz adres zamawiającego  
 

 

 

Zakład Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. o.  
ul. Białkowska 2C, 69 - 108 Cybinka  
KRS: 0000485337 
NIP: 5981632155 
REGON: 081173810 
http://zukcybinka.pl       e-mail: biuro@zukcybinka.pl     tel. 68 391 13 61,   
 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia 
 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania 
ofertowego prowadzonym na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych w Zakładzie Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. o. , będącego 
załącznikiem do zarządzenia Nr 2/4/2014 Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych 
Cybinka Sp.  
z o. o. z dnia 28 kwietnia 2014 r. - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity - Dz.U. 2017 r., poz.1579 z późn. zm.) nie stosuje się  
w przypadku wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 EURO - art. 4 pkt 8  
ww. ustawy. 
 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego (z opcją 
wykupu) jednego pojazdu typu wywrotka (zwanego dalej samochodem bądź 
pojazdem). 
 

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych  
i prawnych, roszczeń osób trzecich, z kompletną dokumentacją samochodu niezbędną 
do rejestracji oraz eksploatacji. 
Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód m. in. spełniał wymagania 
techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów 
poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń 
wykonawczych do tej ustawy. 

 

 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego 
zapytania. 

 

 Wykonawca zapewnia udzielenie Zamawiającemu gwarancji: 
1) mechanicznej (bez limitu kilometrów) obejmującej silnik, podzespoły mechaniczne, 

podzespoły elektryczne i elektroniczne wyposażenie, system audio, system 
informacyjny, tapicerkę – na okres 24 miesiące od daty odbioru samochodu  

2) na powłoki lakiernicze obejmujące nadwozie oraz inne elementy lakierowane -  
na okres 36 miesięcy od daty odbioru samochodu 

3) na perforację elementów nadwozia - na okres 72 miesiące od daty odbioru 
samochodu 

4) Wykonawca gwarantuje sieć serwisową, zapewniającą obsługę na terytorium RP 
(serwis gwarancyjny i pogwarancyjny) Przedmiotu Leasingu – w maksymalnym 
obrębie do 100 km od siedziby zamawiającego 

 

2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje 
możliwości udzielania zamówień uzupełniających ani wariantowych. 

 
 

http://zukcybinka.pl/
mailto:biuro@zukcybinka.pl
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IV. Termin wykonania zamówienia  
 

 

Termin dostawy - Wykonawca jest zobowiązany przekazać Samochód najpóźniej  
w terminie do 30 marca 2018 r. 
Umowa leasingu operacyjnego będzie zawarta na okres 61 miesięcy od dnia przekazania 
Zamawiającemu ww. pojazdu.  
 

V. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 5   

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego  

w niniejszym zapytaniu ofertowym. 
2) nie podlegają wykluczeniu. 

 

2. Warunki udziału w postepowaniu: 

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, jakie musza 
spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość 
składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę 
cywilną), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania: 
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Wymóg powyższy nie dotyczy spółki cywilnej, o ile 
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z 
dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę i 
załączą do oferty umowę spółki cywilnej. 

2) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne 
pełnomocnictwo. Wymóg powyższy nie dotyczy spółki cywilnej, o ile 
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z 
dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę  
i załączą do oferty umowę spółki cywilnej; 

Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać  
albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających 
wspólnie ofertę. 

3) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców  
lub pełnomocnika wykonawcy, jeśli został ustanowiony), 

4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Wykonawcą 
występującym jako pełnomocnik pozostałych. 

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, 
musi wyraźnie w Oświadczeniu załączonym do oferty wskazać, jaką część (zakres 
zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmy tych 
podwykonawców.  

 

 VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego  
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów,  
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się  
z wykonawcami 

 
 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, z zastrzeżeniem 
pkt. 2 niniejszego Rozdziału, Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek 
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przekazywać wyłącznie w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. 
Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: 

Zakład Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. o., ul. Białkowska 2C, 69 - 108 Cybinka,  
faks: 68 391 13 61, e-mail: biuro@zuk.cybinka.pl  

 

 
  

VII. Termin związania ofertą 
 

 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
 

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty  
 

 
 

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty 
związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta powinna być złożona w formie 
pisemnej, sporządzona w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub 
czytelnie pismem odręcznym, na formularzu oferty wg wzoru jak w załączniku Nr 1 do 
niniejszej SIWZ.  
 

Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie zaadresowanej następująco:  
 
 

 

Nazwa i adres  
Wykonawcy 

Zakład Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. o. 
ul. Białkowska 2C, 69 - 108 Cybinka 

 

  Oferta – dostawa w formie leasingu operacyjnego (z opcją wykupu) jednego 
pojazdu typu wywrotka.” 

– nie otwierać przed dniem 8 grudnia 2017 r. godz.1430 
 

 
 

Do oferty należy dołączyć: 
 

1) wypełniony formularz oferty sporządzony wg wzoru jak w załączniku Nr 1 do 
SIWZ, 

2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji 

3) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli nie wynika ono z innych 
przedłożonych dokumentów. 

 

 

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
 

 

Oferty należy składać do dnia 8 grudnia 2017 r. do godz. 1400 pocztą lub osobiście  
w siedzibie zamawiającego (Zakład Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. o., ul. 
Białkowska 2C, 69 - 108 Cybinka) na parterze w sekretariacie (godziny otwarcia zakładu: 
poniedziałek - piątek 700 – 1500). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 grudnia 2017 r. o godz. 
1430  
w siedzibie zamawiającego – Biuro Prezesa Zarządu. 
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający                      
przekaże wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć                  
na sfinansowanie zamówienia. 
Podczas otwarcia Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

mailto:biuro@zuk.cybinka.pl
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informacje dotyczące ceny i okresów gwarancji zawartych w ofertach. 
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, okresów gwarancji oraz terminów dostawy zawartych w ofertach. 

 

 

 

 

 
 

X. Opis sposobu obliczenia ceny 
 

 

1. W celu prawidłowego obliczenia ceny należy wypełnić formularz ofertowy stanowiący 
załącznik nr 1 do SIWZ, podając cenę netto, stawkę podatku VAT i cenę brutto. 
Całkowita wartość zamówienia netto stanowi sumę opłaty wstępnej netto, 60 rat 
leasingowych netto oraz wartości wykupu przedmiotu zamówienia netto. Całkowitą 
wartość zamówienia brutto stanowi całkowita wartość netto powiększona  
o obowiązującą stawkę podatku VAT (23%). 

2. Cena całkowita powinna obejmować wszystkie koszty, które poniesie zamawiający 
jako korzystający. W szczególności cena powinna obejmować: koszt nabycia przez 
Finansującego przedmiotu zamówienia (leasingu). 
Uwaga: 
Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie kosztów zarejestrowania/przerejestrowania 
pojazdu oraz wszelkich podatków i opłat z ceny całkowitej wykonania zamówienia. 
Poniesienie przez Leasingodawcę rzeczywistych kosztów zarejestrowania i/lub 
przerejestrowania pojazdu oraz wszelkich podatków i opłat, w tym podatku drogowego 
będzie przeniesione na Zamawiającego (użytkownika pojazdu) na podstawie noty 
obciążeniowej. 

3. Cenę całkowita w oparciu o kalkulację wyszczególnioną w tabeli (pkt 1 Formularza 
oferty) należy podać w kwocie netto oraz brutto, tj. wraz z podatkiem od towarów i 
usług. 

4. Cena całkowita powinna zawierać ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę. 
5. Po całkowitym rozliczeniu pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, własność 

przedmiotu umowy przechodzi z mocy Umowy leasingu na zamawiającego. 
6. Cenę całkowitą należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie 
polskiej. 

7. Ceny w ofercie muszą być podane w złotych polskich. Niedopuszczalne jest 
podawanie cen ofert w innych walutach. 

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

9. Cena całkowita podana w ofercie będzie ceną przyjętą do porównywania ofert. 
 
 

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
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1. Kryteriami oceny ofert są: 
1) cena oferty (C)                 - 100 % 

 

2. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 

Ilość punktów w zakresie kryterium „cena oferty” wyznaczana będzie ze wzoru: 
 
 

 

 

  Cena oferty najniższej  

           C = ---------------------------------  x 100 x W        (W – waga kryterium  100 %)  

  Cena oferty badanej  
  

 

Ilość punktów wyliczana (w danym kryterium) z ww. wzoru będzie zaokrąglana do 
jednego miejsca po przecinku wg zasad matematycznych, tj. wartości równe lub 
wyższe od 5 – w górę, a poniżej 5 – w dół. 
Maksymalnie za to kryterium zamawiający może przyznać 60 pkt. 

 
 

3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 91 ust. 3a 
ustawy). 

 
 

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione                  
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia  

 

 

Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany dopełnić następujących 
formalności: 
1. Dostarczyć Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, wykaz podwykonawców, 

którzy będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy). 
2. W przypadku złożenia oferty wspólnej dostarczyć umowę regulującą współpracę 

Wykonawców. 
3. (jeżeli dotyczy) Przedłożyć do akceptacji Zamawiającego projekt umowy leasingu i 

ogólnych warunków umowy leasingowej – Akceptacja zamawiającego nastąpi pod 
warunkiem, że przedłożona przez Wykonawcę umowa nie będzie ona sprzeczna z 
istotnymi postanowienia umownymi stanowiącymi załącznik Nr 3 do SIWZ. 

 
 

XIII. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy        
w sprawie zamówienia publicznego  

 

 

1. Do treści umowy zostaną wprowadzone zapisy dot. obowiązków stron.  

2. Istotne postanowienia umowne określa projekt umowy, stanowiący załącznik Nr 3 do 
SIWZ. 

3. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy leasingu i ogólnych warunków umowy 
leasingowej na wzorze stosowanym przez Wykonawcę (Leasingodawcę) pod 
warunkiem, że nie będzie ona sprzeczna z istotnymi postanowienia umownymi 
stanowiącymi załącznik Nr 3 do SIWZ dot. wynagrodzenia, kar umownych, gwarancji, 
terminu realizacji, odstąpienia od umowy.  

Możliwość dokonania zmian umowy stanowi uprawnienie Zamawiającego, a nie jego 
obowiązek. 

Uwaga: 

Zamawiający dopuszcza aby integralną część umowy stanowiła tabela opłat i 
prowizji Wykonawcy/Leasingodawcy. Opłaty lub prowizje wystąpić mogą tylko na 
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wniosek (o wykonanie niestandardowej obsługi umowy) lub z winy Zamawiającego 
i nie powstaną jeżeli umowa będzie prawidłowo realizowana. 
 
 

 

XIV. Informacje uzupełniające  
 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie 
internetowej Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli 
oferty w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia (za pośrednictwem poczty, drogą 
elektroniczną lub telefonicznie). 
 
 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
- zmiany lub odwołania niniejszego zapytania, 
- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania, 
- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do    
  pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 
 
 
2017-12-06                                                                

 
     Zatwierdził 

    
                   PREZES ZARZĄDU 
       
         PATRYK RUDZIŃSKI 


