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ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę w ramach leasingu operacyjnego na okres 60 miesięcy nowego samochodu ciężarowego (rok
produkcji 2016) z prawem opcji wykupu oraz ich ubezpieczenie w zakresie AC, OC, NNW, Assistance.
§I. Zamawiający
1.
2.
3.
4.
5.

Iławskie Centrum Kultury zwane dalej „ICK” lub „Zamawiającym”, reprezentowane przez Dyrektor ICK,
Adres Zamawiającego 14-200 Iława, ul. Niepodległości 13a,
Strona internetowa Zamawiającego: www.ickilawa.pl.
Adres e-mail: admin@ickilawa.pl
telefon 89 649-16-31, faks 89 649-16-32,

§II. Tryb udzielenia zamówienia:

1.

2.

Tryb postępowania: postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego zwanego dalej „ZO” bez
zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych i ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na dostawę w ramach leasingu operacyjnego na okres 60 miesięcy nowego samochodu ciężarowego (rok produkcji 2016) z prawem opcji wykupu oraz jego ubezpieczenie w zakresie
AC, OC, NNW, Assistance. Postępowanie znak ICK.271.03.2016
Podstawa prawna opracowania Zapytania Ofertowego:
1) Regulamin udzielania zamówień na dostawę towarów i usług o wartości szacunkowej (netto) do 30.000
euro,
2) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2016.380 z późn. zm.),

§III. Opis przedmiotu zamówienia:
1.

2.

3.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach leasingu operacyjnego na okres 60 miesięcy nowego samochodu ciężarowego (rok produkcji 2016) z prawem opcji wykupu oraz ich ubezpieczenie w zakresie AC,
OC, NNW, Assistance.
Wymagania dotyczące umowy leasingu operacyjnego:
1) waluta – złoty polski,
2) okres finansowania 60 miesięcy w równych, stałych ratach przez cały okres leasingu, bez wpłaty własnej z możliwością wykupu (1% ceny początkowej).
3) opłata manipulacyjna 0%,
4) koszty opłaty ubezpieczenia OC, AC, NNW i Assistance na kraje Unii Europejskiej w trakcie trwania
umowy za pierwsze 12 miesięcy ponoszone będą przez Wykonawcę, koszty te należy skalkulować w racie leasingowej,
5) wszelkie koszty powstałe przy przekazaniu przedmiotu leasingu, takie jak transport do siedziby Zamawiającego, pierwsza rejestracja pojazdu i wszystkie inne ponosi Wykonawca,
6) terminy płatności oraz wysokości rat leasingowych zostaną określone w umowie leasingowej,
7) termin zapłaty (np. opłaty wstępnej, rat leasingowych, opłaty wykupu i innych) zgodnie z umową, w
tym: opłaty wstępnej 7 dni, rat leasingowych zgodnie z harmonogramem, sukcesywnie przez okres 60
miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu.
Wymagania dotyczące samochodu:
1) fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2016, model aktualnie wytwarzany przez producenta,
2) Samochód ciężarowy o masie całkowitej do 3,5 t. (prawo jazdy kat. B)
3) Nadwozie: wersja Furgon, przestrzeń ładunkowa bez szyb z pełnowymiarową przegrodą stalową oddzielającą kabinę od przestrzeni ładunkowej.
4) spełniający wymogi – minimum Dyrektywy CEE EURO 5 (2007/715/EC) w zakresie emisji zanieczyszczeń,
tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów,
5) spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów po ruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 1137) oraz rozporządzeń
wykonawczych do tej ustawy,
6) mający homologację, wystawioną zgodnie z ustawą – Prawo o ruchu drogowym,
7) Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do każdego samochodu komplet dokumentów: kopię karty pojazdu, kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu (wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, sporządzony w języku polskim, doku Strona 1 z 19
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4.

5.
6.

7.

8.

9.

ment potwierdzający spełnienie normy emisji spalin, dowód rejestracyjny, polisę ubezpieczeniową po twierdzającą ubezpieczenie samochodu).
Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na dostarczony przedmiot Umowy gwarancji odpowiednio na:
1) podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz dodatkowe wyposażenie, co najmniej
na 24 miesiące,
2) na powłokę lakierniczą, co najmniej 36 miesięcy,
3) na perforację blach nadwozia, co najmniej 60 miesięcy,
liczonych od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do wzoru umowy SIWZ.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (PCV):
1) 34136100-0 - Lekkie samochody półciężarowe,
2) 66114000-2 - usługi leasingu finansowego,
3) 66000000-0 - usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych.
Miejsce realizacji zamówienia: Wykonawca zapewni na własny koszt dostawę samochodu do siedziby za mawiającego. Zamawiający wymaga żeby dostawa samochodu była zrealizowana w dni robocze,
tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 9:00-14:00.
Wykonawca zapewni dostępność do, co najmniej jednej Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Wykonawcy
lub producenta samochodu na obszarze działania zamawiającego w odległości nie większej niż 150 km od
siedziby Zamawiającego,
Sposób realizacji: na koszt i ryzyko wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić
koszty transportu do miejsca odbioru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu
umowy powstałe w czasie transportu

§IV. Termin realizacji zamówienia:
1.

Termin wykonania zamówienia przedmiotu zamówienia:
1) Umowa leasingu operacyjnego na realizację przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta na okres
60 miesięcy. Ilość rat leasingowych: 59 równych, miesięcznych rat.
2) Dostawa i wydanie samochodu w miejsce wskazane w ZO - nie później niż do dnia 30 listopada 2016 r.

§V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1.

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
beneficjenta czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1) uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, po krewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli
5) posiadanie większości praw głosu w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka
6) posiadanie prawo wyznaczenia lub odwołania większości członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego zamawiającego
7) posiadanie prawa wywierania dominującego wpływu na zamawiającego zgodnie z umową zawartą z
zamawiającym lub postanowieniami w jego statucie lub umowie spółki,
8) będąc udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie,
zgodnie z umową z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków u zamawiającego,
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 1 do ZO,
o którym mowa w §VI ust. 2 pkt.1)

§VI. Wymagania dotyczące sporządzenia oferty:
1.
2.

Wykonawca składa formularz ofertowy z wskazaniem ceny za wszystkie elementy stanowiące przedmiot
zamówienia.
Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:
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1)
2)

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem termin składania ofert,
3) Pełnomocnictwo
Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w ZO i przygotować ofertę
zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od
wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez
Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie
długopisem, spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej rozpięcie (zdekompletowanie). Każdy
dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym
dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, podczas oceny
ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, a później tekst przetłumaczony na język
polski, będzie podstawą badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie
wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wiążąca.
Oferta (formularz oferty, oświadczenia, o których mowa w ZO) musi być podpisana lub zaparafowana
przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli osoba/osoby
podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści
jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone
do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w
poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert oznakowanej w
sposób następujący:
1) Oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn. Iławskie Centrum Kultury, ul. Niepodległości 13A, 14200 Iława, Oferta w postępowaniu ICK.271.03.2016 na: „dostawę w ramach leasingu operacyjnego na
okres 60 miesięcy nowego samochodu ciężarowego (rok produkcji 2016) z prawem opcji wykupu oraz
jego ubezpieczenie w zakresie AC, OC, NNW, Assistance”- nie otwierać przed terminem 25.10.2016r.
godz. 15.00”.
2) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych
warunków

§VII.
1.
2.

3.

4.

Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego,

Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów

Znak Postępowania: ICK.271.03.2016. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Wszelka korespon dencja (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itd.) w postępowaniu pomiędzy Zamawiającym
a każdym z Wykonawców jest jawna i prowadzona w sposób pisemny, z powiadomieniem wszystkich wykonawców, którzy zgłosili do zamawiającego zainteresowanie udziałem w postępowaniu z zachowaniem
tajności źródła pytania. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z wymaganiami §VI ust.9 ZO Zamawiający nie dopuszcza składania ofert mailem lub faksem.
Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą: pisemnie, faksem na numer 89 649-16-32
lub na adres e-mail: admin@ickilawa.pl (wskazany w § I ZO). Zamawiający zaleca, aby korespondencja, o
której mowa w ust.2 niniejszego paragrafu przekazywana faksem lub drogą elektroniczną była potwierdzana pisemnie. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania. Za wystarczający uważa się podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie faksów lub
poczty elektronicznej. W przypadku nie potwierdzenia przez wykonawcę odbioru w ciągu 2 dni od dnia
nadania oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną zamawiają cy do celów dowodowych posłuży się prawidłowym raportem nadania danych lub prawidłowego dokonania transmisji danych.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków zamówienia pod adStrona 3 z 19
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5.
6.

7.
8.

9.

res e-mail: admin@ickilawa.pl. Zamawiający udzieli wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ZO wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj.: 14.10.2016r. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Zamawiający
informuje, że nie będzie udzielał żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w celu zachowania zasady pisemności postępowania i równego
traktowania wykonawców.
Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania
wniosków, zapytań do ZO , o którym mowa w ust.4.
Zamawiający prześle treść pytania i wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono istotne warunki
zamówienia bez podawania źródła pytania; ponadto Zamawiający udzieli odpowiedzi Wykonawcy który
zadał pytanie, oraz umieści treść odpowiedzi na stronie Zamawiającego www.ickilawa.pl
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego ZO a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składnia ofert
zmienić treść niniejszego ZO zawiadamiając o tym pisemnie wszystkich Wykonawców, którym przekazano
ZO oraz umieści treść odpowiedzi na stronie Zamawiającego www.ickilawa.pl
Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest
1) Marcin Kowalewski - e-mail: admin@ickilawa.pl

§VIII. Miejsce oraz termin składania ofert.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego Iławskie Centrum Kultury ul. Niepodległości 13A, 14-200
Iława, pok. Nr 227 (sekretariat) w terminie do dnia 25.10.2016 r. do godziny 15:00.
Na kopercie, w której będzie umieszczona oferta zostanie odnotowana data i godzina jej złożenia.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie wykonawcy bez otwierania.
W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wy jaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
W przypadku, gdy złożone oferty będą przekraczać możliwości finansowe przeznaczone na realizację za mówienia, zamawiający może dokonać unieważnienia postępowania lub zaprosić do przeprowadzenia
dodatkowych negocjacji wszystkich wykonawców, którzy złożyli swoje oferty.
Zamawiający poprawi omyłki w złożonych ofertach w szczególności:
1) oczywiste omyłki pisarskie - Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, niezamierzoną
niedokładność, błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub inną podobną
usterkę w tekście, niebudzącą wątpliwości w jaki sposób winna być ona naprawiona;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, które w szczególności poprawia w następujący sposób:
a) w przypadku mnożenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach
cenowych,:
- jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawcę oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar
oraz cenę jednostkową,
- jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,
- jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę obliczoną w formularzu cenowym;
b) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część:
- przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę bez względu na sposób jej obliczenia,
- jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową
cenę podaną słownie,
- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny.
c) Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z ust. 6 pkt.2) uwzględnia konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z postanowieniami istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty należy
rozumieć omyłki, w odniesieniu, do których, czynności ich poprawy Zamawiający może dokonać
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samodzielnie, bez udziału Wykonawcy w tej czynności - niezwłocznie zawiadamiając o tym
wykonawcę, którego oferta została poprawiona
Jeżeli w terminie 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której mowa
w ust. 6 pkt lit. c) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana
poprawa oferty zostanie uznana za skuteczną.

4)

§IX. Opis sposobu obliczania ceny oferty (dotyczy każdej części)
1.

Wykonawca określi cenę oferty brutto dla całości zamówienia, z wykorzystaniem druku „Formularz Oferty”
(Załącznik nr 1 do ZO).
2. Oferta musi zawierać łączną cenę brutto w złotych za wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. dostawę w
ramach leasingu operacyjnego na okres 60 miesięcy nowego samochodu ciężarowego (rok produkcji
2016) z prawem opcji wykupu, wpłaty początkowej oraz jego ubezpieczenie.
3. Cena oferty brutto, o której mowa w ust. 1 musi zawierać: cenę ogółem brutto, cenę netto i kwotę podatku
VAT, winna zawierać:
1) wartość netto, wysokość podatku VAT, kwota podatku VAT, cenę brutto.
2) suma rat leasingowych (59 równych, miesięcznych rat)
3) wartość netto, wysokość podatku VAT, kwota podatku VAT, cenę brutto
4. Wykonawca określi ceny w złotych polskich.
5. W cenie uwzględnia się wszystkie podatki, koszty, opłaty do wykonania i poniesienia przez Wykonawcę (w
tym koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu przez pierwsze 12 miesięcy), a konieczne do wykonania
przedmiotu umowy oraz ewentualne upusty i rabaty.
6. Wykonawca określi ceny z dokładnością do setnych części złotego.
7. Zamawiający wymaga żeby cena podana w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do ZO) obowiązywała przez
cały okres obowiązywania przedmiotowej umowy.
8. Nie dopuszcza się wariantowości cen.
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego na bycia 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.
10. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń między Zamawiającym, a Wykonaw cą w walutach obcych.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

§X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia
tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający. Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę.

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami oceny ofert, o których mowa w ust. 3.
3. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na
podstawie następujących kryteriów:
l.p.

Opis kryteriów oceny

Waga

1

Cena samochodu (Cp)

85 %

2

Gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne (Ogm)

9%

3

Gwarancja na perforację blach nadwozia (Ogb)

6%

4. W tym kryterium Zamawiający będzie oceniał całkowity koszt związany z leasingowaniem samochodu po noszony przez zamawiającego przez 60 miesięcy obejmujący cenę samochodu, całkowite koszty leasingo we oraz ubezpieczenie na okres 12 miesięcy, wartość wykupu. Liczba punktów, które można uzyskać w kry terium „Cena” (Cp) zostanie obliczona wg następującego wzoru:
1)

Co
Cp = --------- x 85 pkt
Cb

Cp- ilość punktów badanej ceny oferty
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Co - cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach
Cb - cena oferty badanej
2)

Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podana w „Formularzu oferta” (zał. nr 1 do ZO) pkt. 1.

5. Punkty za kryterium „Gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne” (waga 9%) (Ogm) - zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:
1)

Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu gwarancji na podzespoły
mechaniczne, elektryczne i elektroniczne w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,
przedstawionego przez wykonawców zastrzegając, iż minimalny okres (termin) gwarancji wynosi 24
miesięcy wg poniższego wzoru:
a) 24 miesięcy gwarancji - 0 punktów,
b) 36 miesięcy gwarancji - 3 punkty,
c) 48 miesięcy gwarancji i rękojmi - 6 punktów,

2)

3)

d) 60 miesięcy gwarancji i rękojmi - 9 punktów,
Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 2 formularza oferta Załącznik
nr 1 do ZO) W przypadku nie podania przez Wykonawcę w pkt 2 formularzu oferta (Załącznik nr 1 do
ZO) okresu gwarancji, zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin) gwarancji tj. 24
miesięcy.
Oferta z okresem 60 miesięcy i więcej, gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów.

6. Punkty za kryterium „Gwarancja na perforację blach nadwozia” (waga 6%) - (Ogb) - zostaną przyznane
zgodnie z poniższym opisem:
1)

Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu gwarancji na perforację
blach nadwozia w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, przedstawionego przez wykonawców
zastrzegając, iż minimalny okres (termin) gwarancji wynosi 96 miesięcy wg poniższego wzoru:
a) 60 miesięcy gwarancji - 0 punktów,
b) 72 miesiące gwarancji - 2 punkty,
c) 84 miesiące gwarancji - 4 punkty,

2)

3)

d) 96 miesięcy gwarancji - 6 punktów,
Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 3 formularza oferta Załącznik
nr 1 do ZO) W przypadku nie podania przez Wykonawcę w pkt 3 formularzu oferta (Załącznik nr 1 do
ZO) okresu gwarancji i rękojmi, zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin)
gwarancji tj. 24 miesięcy.
Oferta z okresem 96 miesięcy i więcej, gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów.

7. Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana
oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg
wzoru:
Po = Cp+Ogm +Ogb, gdzie:
Po - suma punktów uzyskana przez ofertę
Cp - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”
Ogm - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji na podzespoły mechaniczne,
elektryczne i elektroniczne”
Ogb - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji na perforację blach nadwozia”

8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki
sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

9. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością
do drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięczne go jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej
to parametr setny zaokrągla się w górę

§XI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszych ZO i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ZO kryterium wyboru.

2. Niezwłocznie po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty Zamawiający opublikuje wyniki na stronie internetowej:
www.ickilawa.pl, oraz powiadomi wszystkich, którzy złożyli oferty, z uwzględnieniem ich nazwy, adresu oraz
oferowanych kwot, a także otrzymanej liczby punktów przyznanych przez Zamawiającego, wg kryterium
oceny ofert opisanych w ZO.
§XII.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

Pozostałe informacje.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego bez zastosowania przepisów ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
W związku z sytuacją określoną ust.1 Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze
przewidziane
w wyżej cytowanej ustawie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych.
Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
W przypadku nie podania w załączniku 1 do ZO - nie podania marki i modelu samochodu oferta
zostanie odrzucona
W umowie zawartej w wyniku niniejszego postępowania Wykonawca zobowiąże się do udostępniania
organom kontrolującym realizację projektu dokumentów i pomieszczeń związanych z realizacją
zamówienia.
Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie, w
szczególności do unieważnienia postępowania po wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku nie
otrzymania dofinansowania, nie uzyskania kredytów na realizację przedmiotu zamówienia lub
przekroczenia kwoty, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
Warunki zmiany umowy zostały określone w §11 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ZO
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Załącznik nr 1 do ZO znak: ICK.271.03.2016

FORMULARZ OFERTOWY

DANE WYKONAWCY
(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, wskazać pełnomocnika):
1.

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pełna nazwa:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod . . . . . . . . . . . miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
numer NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . numer REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy:
ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod . . . . . . . . . . . miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres poczty elektronicznej i numer faksy, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję związaną z
przedmiotowym postępowaniem
fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

w odpowiedzi na ogłoszenie do złożenia oferty prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawę w
ramach leasingu operacyjnego na okres 60 miesięcy nowego samochodu ciężarowego (rok produkcji 2016) z
prawem opcji wykupu oraz jego ubezpieczenie w zakresie AC, OC, NNW, Assistance”. Postępowanie znak:
ICK.271.03.2016 składam(y) niniejszą ofertę:
1.

Oferuję dostawę samochodu ciężarowego marki................... model................. rok produkcji.....................
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w ZO za cenę
brutto:....................................................... w tym należny podatek VAT.
Słownie brutto:……....................................................................................................... zgodnie z poniższą tabelą:
Lp.
1

1

2

3

4

5

Przedmiot

Ilość

Cena netto

VAT

Cena Brutto
(4+5)

Wartość Brutto
(3*6)

2

3

4

5

6

7

Samochód ciężarowy
zgodnie z załącznikiem nr
1 do umowy
Rata lesingowa - zawierająca wszystkie koszty i prowizje związane z udzielenie leasingu na okres 59
miesięcy
Wartość wykupu przedmiotu leasingu stanowiąca 1% wartości samochodu wynosi
Ubezpieczenie samochodu na okres 12 miesięcy w
zakresie AC, OC, NNW,
Assistance
Koszty opłaty za rejestrację

1 szt

59 m-cy

x

1 kpl

1 kpl

OGÓLEM BRUTTO Lp.1-5 (kwotę należy pisać w pkt 1 niniejszego formularza)
2.
3.
4.

Oferuję(my) okres gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i
elektroniczne ............................................. miesięcy (podać 24 lub 36 lub 48, lub 60 miesięcy)
Oferuję(my) okres gwarancji na perforację blach nadwozia ............................................. miesięcy (podać
60 lub 72 lub 84 lub 96 miesięcy)
Oświadczam (y), że
1)

jestem(śmy) uprawniony(nieni) do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2)

posiadamy uprawnienia do wykonywania prac objętych niniejszą procedurą oraz spełniamy warunki
udziału.
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5.

3)

Zapoznałem(liśmy) się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym wraz
z załącznikami oraz zdobyłem(liśmy) konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia i nie wnoszę do niego uwag.

4)

nie zalegam(y) z opłacaniem podatków, opłat oraz nie zalegam(y) z opłacaniem , opłat oraz składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, a wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne
i prawdziwe.

5)

zawarty w zapytaniu ofertowym wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuje się, w
przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w zapytaniu oferto wym oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

6)

jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,

7)

cena oferty uwzględnia zakres usługi zgodny z warunkami podanymi w formularzu zapytania ofertowe go i zawiera wszystkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

8)

Uwzględniłem(iśmy) zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury stanowiące integralną
część ZO, wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego.

Oświadczam(y), że Wykonawca, którego reprezentuję: nie jest powiązany z zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1)
2)
3)
4)

uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia, w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli, w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
5)
posiadanie większości praw głosu w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka
6)
posiadanie prawo wyznaczenia lub odwołania większości członków organu administracyjnego,
zarządzającego lub nadzorczego zamawiającego
7)
posiadanie prawa wywierania dominującego wpływu na zamawiającego zgodnie z umową
zawartą z zamawiającym lub postanowieniami w jego statucie lub umowie spółki,
będąc udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie,
zgodnie z umową z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość
praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków u zamawiającego.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności
karnej z art.233kk oraz 305 kk

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

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

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

(data)
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Załącznik nr 2 do ZO znak: ICK.271.03.2016 – wzór umowy
Zawarta w dniu……………… w Iławie pomiędzy Iławskim Centrum Kultury ul. Niepodległości 13a, 14-200 Iława,
REGON ......................, NIP: . zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: ...................... –
……………………………………… przy kontrasygnacie ............................. - ………………………………….
a...................................................................................................................................................
nr KRS.............................................................REGON:…………………………………………………NIP………………
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
1. ............................................................................
2. ................................................................................
o następującej treści:

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

1.

2.
3.

4.
5.

§ 1. Przedmiot umowy
Zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego z dnia …………….. postępowanie znak: ICK.271.03.2016 - Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę w ramach leasingu operacyjnego na okres
60 miesięcy nowego samochodu ciężarowego (rok produkcji 2016) z prawem opcji wykupu oraz jego ubezpieczenie w zakresie AC, OC, NNW, Assistance zwanego dalej „przedmiotem umowy”:
Przedmiotem umowy jest dostawa w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu jednego fabrycznie
nowego, wyprodukowanego w 2016 roku samochodu ciężarowego marki ……………….., modelu
………………. (przedmiot leasingu) oraz jego ubezpieczenie od dnia podpisania bez uwag protokołów przekazania/przejęcia samochodu na okres 12 miesięcy w zakresie AC, OC, NNW, Assistance.
Wykonawca zobowiązuje się nabyć na własność i oddać Zamawiającemu do używania fabrycznie nowy samochód ciężarowy o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i funkcjonalnych oraz wyposażeniu zgodnym ze opisem przedmiotu umowy stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
Wykonawca przez cały okres trwania niniejszej umowy pozostaje właścicielem przedmiotu leasingu, a Zamawiającemu przysługuje prawo wykupu przedmiot leasingu po zakończeniu Umowy.
Wykonawca zapewni udzielenie gwarancji, że dostarczony w ramach Umowy samochód będzie w pełni
sprawny i wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczać samochód będący przedmiotem leasingu na warunkach nie gorszych niż określone w Zapytaniu Ofertowym zwanym dalej „ZO” oraz opisie przedmiotu zamówienia przez
okres pierwszych 12 miesięcy.
Zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy określają:
1) Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy
2) Oferta z dnia……………...
3) Formularz Zapytania Ofertowego
4) inne dokumenty, standardowo stosowane przez Wykonawcę przy realizacji umowy leasingu . W przy padku sprzeczności przedmiotowych dokumentów z wymaganiami niniejszej umowy lub Zapytania
Ofertowego, zastosowanie mają zapisy niniejszej umowy i Zapytania Ofertowego.
Dokumenty te stanowią integralną część umowy.
§ 2. Wartość umowy
Wartość umowy wynosi ………………………………………. zł brutto (słownie: ………….…………………………,
netto........................ i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, łącznie z
dostarczeniem samochodu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego i jego zarejestrowaniem oraz
jego ubezpieczeniem w zakresie AC, OC, NNW, Assistance przez okres 12 miesięcy. Wartość umowy nie obejmuje kwoty wykupu przedmiotu leasingu stanowiącej 1% wartości samochodów.
Wartość wykupu przedmiotu leasingu stanowiącej 1% wartości samochodów wynosi ………….. PLN brutto
(słownie: …………………………………………………………). Zasady „opcji wykupu” opisane są w §8 umowy.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji wykupu przedmiotu leasingu, Wykonawca po otrzymaniu informacji od Zamawiającego, o której mowa w §8 ust. 2 niniejszej umowy, wystawi fakturę VAT lub
fakturę Proforma zawierającą kwotę ostatniej raty oraz kwotę, o której mowa w ust. 2, z terminem płatności 7
dni i przekaże ją do Zamawiającego celem realizacji.
Wykonawca po otrzymaniu wynagrodzenia z tytułu wykupu przedmiotu leasingu przekaże Zamawiającemu
w terminie 7 dni dokumenty, stwierdzające przeniesienie własności na Zamawiającego.
W cenie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, a w szczególności koszt:
1) leasingu;
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2)
3)

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

1.

2.
3.

pierwszej rejestracji pojazdów;
ubezpieczenia w zakresie opisanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez pierwsze 12
miesięcy;
4) transportu pojazdów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z załadunkiem
i rozładunkiem;
5) pozostałych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT.
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej Umowy na osobę trzecią,
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 3. Termin i dostawa przedmiotu umowy
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy przedmiotu leasingu w terminie
do dnia 30 Listopada 2016 roku licząc od dnia podpisania Umowy, do siedziby Iławskiego Centrum Kultury w
Iławie.
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem
o dokładnym terminie dostawy pojazdów
emailem na adres: …………… lub faxem
na nr ………………………………(podany zostanie w Umowie).
W czynnościach odbioru wezmą udział osoby upoważnione przez Strony. Wykaz osób upoważnionych do
odbioru zostanie przekazany pisemnie, (dopuszczalna droga emailem lub faxem), nie później niż w terminie
……………od dnia podpisania Umowy .
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w dniu dostawy do samochodu kompletnej dokumentacji sporządzonej w języku polskim, zawierającej w szczególności:
1) Kopię karty pojazdu;
2) kartę gwarancyjną pojazdu;
3) dowód rejestracyjny;
4) polisę ubezpieczeniową potwierdzająca ubezpieczenie samochodu;
5) instrukcję obsługi pojazdu i wyposażenia (w języku polskim);
6) wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, sporządzony w języku polskim;
7) dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin.
Dostawa i odbiór pojazdu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego,
stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy. Protokół zdawczo – odbiorczy będzie podpisywany przez osoby
upoważnione, o których mowa w ust 3 niniejszego paragrafu.
W przypadku protokolarnego ustalenia w trakcie odbioru, że dostarczony przedmiot
umowy (pojazd) nie spełnia wymogów określonych w załączniku nr 1 do Umowy, Wykonawca w terminie do
4 dni roboczych, licząc od dnia sporządzenia protokołu zdawczo–odbiorczego wskazującego braki lub nieprawidłowości ujawnione w przedmiocie leasingu podczas jego odbioru lub w innym uzgodnionym przez
strony terminie, jednak nie później niż w terminie, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest do uzupełnienia
lub dostarczenia nowych pojazdów – zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Podpisany bez uwag przez Strony protokół odbioru pojazdów stanowić będzie dowód
przekazania przedmiotu leasingu do korzystania w stanie przydatnym do umówionego użytku.
Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za transport samochodu do siedziby
Zamawiającego, w szczególności z tytułu utraty lub uszkodzenia samochodów.
Za dotrzymanie terminu dostawy samochodów określonej w § 3 ust. 1, przyjmuje się
datę podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego - bez zastrzeżeń.
§ 4. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego
Wykonawca odpowiada z tytułu gwarancji udzielonej odpowiednio na:
1) podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu - ……… (min. 24) miesiące;
2) powłokę lakierniczą - ………… (min. 36) miesięcy;
3) perforację blach nadwozia - …………. (min. 60) miesięcy
4) liczonych od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru. W przypadku, gdy gwarancja producenta
będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwaran cja udzielona przez Wykonawcę.
W przypadku, gdy zapisy gwarancji zawarte w karcie gwarancyjnej pojazdów będą
mniej korzystne niż zapisy zawarte w Umowie, zastosowanie będą miały zapisy niniejszej Umowy.
W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w pojazdach Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie do 14 dni roboczych, licząc od przekazania Wykonawcy pisemnej re klamacji (dopuszczalna droga faksowa) złożonej przez Zamawiającego na adres wskazany w ust. 9.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

W razie wymiany części i elementów na nowe na skutek wystąpienia okoliczności opisanych
w ust. 3 okres gwarancji (na wymienione części i elementy) biegnie od dnia podpisania bez uwag protokołu
odbioru reklamowanej części i elementu. Stosowny zapis w tej kwestii winien się znaleźć w książce gwarancyj nej każdego pojazdu. Zapis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu usunięcia wad wskazanych
w ust. 3 na pisemny wniosek (dopuszczalna droga faksowa) Wykonawcy zawierający informacje o przyczy nie oraz ewentualny termin naprawy. Całkowity termin usunięcia wad nie może przekroczyć 21 dni robo czych, licząc od złożenia przez Zamawiającego reklamacji, o której mowa w ust. 3.
Po dwukrotnej naprawie tej samej części zamiennej podzespołu, jeżeli nadal wykazują
one wady, Wykonawca wymieni je na nowe, wolne od wad, w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia zło żenia przez Zamawiającego trzeciej reklamacji. Termin ten może zostać przedłużony na zasadach określonych w ust. 5.
W sprawach spornych wynikłych przy stwierdzaniu możliwości skorzystania z gwarancji,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania biegłego, który na podstawie ekspertyzy wskaże przyczy nę uszkodzenia. Wynik ekspertyzy wraz z uzasadnieniem będzie wiążący dla Stron.
W przypadku, gdy z ekspertyzy, o której mowa w ust. 7, wynikać będzie, że Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z gwarancji, kosztami ekspertyzy zostanie obciążony Wykonawca. W
przypadku, gdy z ekspertyzy wynikać będzie, że uszkodzenia nie są objęte gwarancją, kosztami ekspertyzy
zostanie obciążony Zamawiający.
Reklamacje, o których mowa w ust. 3 i 6, Zamawiający składać będzie pisemnie (dopuszcza się drogę faksową) w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.15 – 16.15, na adres
………………, nr tel./ faksu ………………(określony w Ofercie Wykonawcy).

3.

§ 5. Wynagrodzenie Wykonawcy
Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu leasingu samochodu, wynagrodzenie, którego kwota zawiera wszelkie koszty, jakie Zamawiający jest zobowiązany ponieść w związku z realizacją
przedmiotu Umowy, w wysokości: ………...................... zł brutto (słownie: ………………… …), w tym:
1)
koszty z tytułu rat leasingowych (59 rat) po ……………zł, łącznie w kwocie …..….. zł brutto (słownie:
…………………………………………),
w
tym
podatek
VAT
wg
stawki
……
%
w wysokości ……….. zł;
2) koszt z tytułu ubezpieczenia przedmiotu leasingu na okres 12 miesięcy (w kwocie …..….. zł brutto (słow nie:
…………………………………………),
w
tym
podatek
VAT
wg
stawki
……
%
w wysokości ……….. zł;
3) koszt
z
tytułu
opłat
rejestracyjnych
(w
kwocie
…..…..
zł
brutto
(słownie:
…………………………………………),
w
tym
podatek
VAT
wg
stawki
……
%
w wysokości ……….. zł;
Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie w następujący sposób:
1) Strony ustalają, że rozliczenie rat leasingowych za dostarczony przedmiot umowy będzie następowało
sukcesywnie przez okres 60 miesięcy od daty podpisania protokołu z jego odbioru (opłata wstępna nie
jest traktowana jako rata i nie należy wliczać jej do okresu finansowania).
2) Zapłata wynagrodzenia z tytułu miesięcznych, równych rat leasingowych będzie następowała na pod stawie harmonogramu finansowego, pod warunkiem dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego,
przed upływem terminu zapłaty wskazanego w harmonogramie, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Harmonogram finansowy, który zawiera kwoty rozbite na spłacany kapitał, odsetki i podatek
oraz termin zapłaty stanowi załącznik nr 3 do Umowy.
Jako dzień zapłaty Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

1.

§ 6. Kary umowne
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje

1.

2.

się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne w następującej wysokości:
1) przekroczenia terminu wydania pojazdu określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,
w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, określonego w §5 ust. 1;
2) „niewykonania, dostarczenia pojazdu niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, odstąpienia od
umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości
10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego, w §5 ust. 1 wraz ze zwrotem opłaty początkowej w
pełnej wysokości”.
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3)
2.
3.
4.
5.

1.

2.

3.

4.

nieprzekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających ubezpieczenie pojazdu w wysokości
0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, określonego w §5 ust. 1;
Zamawiający może potrącić z umówionego wynagrodzenia należność z tytułu kar
umownych bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do zapłaty naliczonych kar.
Niezależnie od naliczonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość uzyskanej kary umownej.
Postanowienia odnośnie kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy lub
jej rozwiązania.
Zamawiający z tytułu nieterminowego regulowania faktur zobowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
§ 7. Zobowiązania Stron
Wykonawca zobowiązuje się:
1) informować Zamawiającego o wszelkich zapytaniach skierowanych do Wykonawcy przez organy lub
osoby trzecie, dotyczących przedmiotu leasingu lub w wyniku których jest zobowiązany ujawnić informa cję o Zamawiającym lub przedmiocie leasingu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zapytania. Wyko nawca jest także zobowiązany do informowania Zamawiającego o zakresie i treści udzielonych tym organom lub osobom informacji najpóźniej w dniu następnym po dniu, w którym przekazał informację
temu organowi lub osobie trzeciej, chyba że z powszechnie obowiązującego prawa wynika zakaz infor mowania Zamawiającego o takim zapytaniu,
2) ubezpieczyć samochód w zakresie i na warunkach nie gorszych niż warunki, określone w ZO oraz w załączniku nr 1 do Umowy przez pierwsze 12 miesięcy;
3) terminowo opłacić składki ubezpieczenia, zawrzeć umowy ubezpieczenia oraz przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające opłacenie składek ubezpieczenia,
4) nie obciążać przedmiotu leasingu prawami na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem bezpośredniej spłaty należności wynikających z umowy na rachunek kredytodawcy Finansującego.
5) nie przelewać swoich praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności,
Zamawiający zobowiązuje się:
1) korzystać z samochodu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem;
2) utrzymywać przedmiot leasingu w stanie przydatnym do umówionego użytku przez cały okres obowiązy wania umowy oraz dokonywania wszelkich napraw koniecznych do zachowania samochodu w stanie
nie pogorszonym;
3) ponosić wszelkie koszty i opłaty związane z użytkowaniem samochodu;
4) nie dokonywać przebudowy samochodu;
5) informować Wykonawcę o ujawnionych w przedmiocie leasingu wadach.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia tabeli opłat i prowizji na podstawie
której Zamawiający będzie regulował inne zobowiązania wynikające z przedmiotu umowy w przypadku ich
wystąpienia. Tabela opłat i prowizji jest integralną częścią umowy i stanowi załącznik nr 4 do Umowy.
W przypadku konieczności wniesienia opłaty lub prowizji z winy Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić odpowiednie dokumenty w terminie 7 dni od daty wystąpienia rze komej winy Zamawiającemu celem weryfikacji. Zamawiający w terminie 14 dni roboczych potwierdzi lub wyliczy swoją winę.
§ 8. Prawo opcji
Zamawiający zastrzega sobie prawo nabycia przedmiotu leasingu za cenę określoną

1.
w § 2 ust. 2.
2.

3.

W przypadku podjęcia zamiaru skorzystania z opcji zakupu Zamawiający zobowiązany
jest zawiadomić Wykonawcę w formie pisemnej o tym zamiarze oraz o zakresie realizacji prawa opcji zakupu
w terminie do 60 dni przed upływem 60 miesięcy od dnia wydania przedmiotu leasingu.
Nabycie przez Zamawiającego przedmiotu leasingu nastąpi pod warunkiem wywiązania się z wszelkich zobowiązań wynikających z tej umowy, a w szczególności pod warunkiem uprzedniej
zapłaty wszystkich opłat leasingowych oraz wszelkich innych należności przewidzianych niniejszą umową
wraz z odsetkami za opóźnienie w ich zapłacie o ile takie opóźnienie wystąpiło, na podstawie:
1) pisemnego zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zamiarze skorzystania z opcji wykupu,
2) na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym i w niniejszej Umowy,
3) oferty Wykonawcy,
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4.

5.

6.

7.

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

1.

2.

1.

za cenę stanowiącą 1% wartości początkowej wybranych samochodów będących przedmiotem leasingu.
Z tytułu skorzystania z opcji wykupu Zamawiający dokona zapłaty stanowiącej 1%
wartości wykupu przedmiotu zamówienia, o której mowa w § 2 ust. 2. Zapłata należności w przypadku skorzystania z opcji wykupu nastąpi zgodnie z postanowieniami §2 ust. 3 niniejszej umowy.
Po opłaceniu przez Zamawiającego faktury VAT z tytułu skorzystania z opcji wykupu,
Wykonawca dokona przeniesienia własności przedmiotu leasingu na Zamawiającego. Wystawienie faktury
na wartość, o której mowa w §2 ust.2 jest równoznaczne z przeniesieniem własności sprzętu, pod warunkiem
dokonania płatności z tytułu wykupu przedmiotu leasingu.
W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z prawa opcji zakupu, Zamawiający
sam dostarcza sprzęt na miejsce przez wskazane przez Wykonawcę na piśmie , nie później niż w ciągu 7 dni
roboczych od dnia zakończenia umowy i wskazania miejsca dostarczenia przez Wykonawcę.
Prawo do skorzystania z opcji wykupu przedmiotu leasingu nie przysługuje Zamawiającemu
w przypadku nie dochowania terminu, o którym mowa w ust. 2 i/lub zalegania z zapłatą wymagalnych zobowiązań na rzecz Wykonawcy.
§ 9. Odstąpienie, wypowiedzenie, wygaśnięcie umowy
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Odstąpienie, o którym mowa powyżej może nastąpić po upływie 6 miesięcy liczonych
od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, dotyczącego przedmiotu leasingu.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku
nie przestrzegania przez Wykonawcę istotnych postanowień Umowy dotyczących gwarancji, o której mowa
w §4 niniejszej Umowy. Wypowiedzenie, o którym mowa powyżej może nastąpić po upływie 6 miesięcy liczonych od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, dotyczącego przedmiotu leasingu.
W razie rozwiązania umowy w trybie określonym w ust. 3 Zamawiający jest zwolniony
z obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego za okres przypadający po dniu rozwiązania
Umowy. Zamawiający jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu leasingu w stanie istniejącym w dacie zwrotu.
Umowa wygasa z upływem 60 miesięcy od dnia wydania przedmiotu leasingu. Zamawiający jest obowiązany do zwrotu Wykonawcy przedmiotu leasingu z zastrzeżeniem postanowień §8.
Umowa wygasa w przypadku utraty lub zniszczenia przedmiotu leasingu z przyczyn
zawinionych przez Zamawiającego lub działania siły wyższej. Nie zwalnia to Zamawiającego z obowiązku zapłaty pozostałych do końca okresu, na który została zawarta Umowa rat leasingowych. Kwota rat zostanie
pomniejszono o kwotę odszkodowania uzyskanego rzez Wykonawcę od ubezpieczyciela.
Rozwiązanie Umowy (wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy) powinno nastąpić
w formie pisemnej pod rygorem nieważności ze wskazaniem okoliczności uzasadniających tę czynność.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przypadku ustawowej zmiany stawki po datku VAT. Zmiana umowy będzie dotyczyła w takim przypadku zmiany w zakresie kwoty VAT i kwoty wynagrodzenia brutto.
§ 10.
Adresy do korespondencji
Wszelka korespondencja miedzy Stronami związana z realizacją niniejszej umowy powinna być kierowana z zachowaniem formy pisemnej na adresy:
1) dla Zamawiającego: Pan/Pani ..........................Iławskie Centrum Kultury, ul. Niepodległości 13A, 14-200
Iława, tel.: (0-….) …………, faks: (0-…) ………… e-mail: ……………..
2) dla Wykonawcy: Pan/Pani (imię i nazwisko)…………………Nazwa Wykonawcy…………………… Adres…………… tel. …………………… faks …………………, e-mail: …………………………
Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów do doręczeń.
§ 11.
Spory
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy Strony rozstrzy gać będą polubownie.
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2.

3.

1.
2.

3.

4.
5.

W przypadku nie dojścia do porozumienia w terminie ……………… od dnia zgłoszenia
przez jedną ze stron kwestii spornej, spory rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 12.
Zmiana umowy
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie
aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
Zamawiający określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy,
w szczególności:
1) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania
należytej staranności,
2) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, nie spowodowanych działaniem Wykonawcy
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:
1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu umowy
2) Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
3) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można
usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.
W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w ust. 2 pkt 1)-2) strony ustalą nowe terminy realizacji, z
tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
Niezależnie od powyższych zmian określonych w §12 ust.1 -3 niniejszej umowy zmiana umowy może być za wsze dokonana, jeżeli jest ona korzystna dla zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta nie prowadzi do
zmiany wysokości wynagrodzenie określonego w §5 ust. 1 umowy.

§ 13.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO UMOWY:
1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
2. Załącznik nr 2 – Protokół zdawczo – odbiorczy,
3. Załącznik nr 3 – Harmonogramu spłat rat leasingowych,
4. Załącznik nr 4 – Tabela opłat i prowizji.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia ..... Szczegółowy opis przedmiotu umowy

1.
2.

3.
4.

5.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach leasingu operacyjnego na okres 60 miesięcy nowego samochodu ciężarowego (rok produkcji 2016) z prawem opcji wykupu oraz jego ubezpieczenie w zakresie AC, OC, NNW, Assistance.
Wymagania dotyczące umowy leasingu:
1) waluta – złoty polski,
2) okres finansowania 60 miesięcy w równych, stałych ratach przez cały okres leasingu,
3) opłata manipulacyjna 0%,
4) koszty opłaty ubezpieczenia OC, AC, NNW i Assistance na kraje Unii Europejs w trakcie pierwszych 12 miesięcy ponosi
Wykonawca, koszty te należy skalkulować w racie leasingowej.
5) finansowanie leasingowe na okres 5 lat bez wpłaty własnej z możliwością wykupu (1% ceny początkowej).
Wszelkie koszty powstałe przy przekazaniu przedmiotu leasingu, takie jak transport do siedziby Zamawiającego, pierwsza
rejestracja pojazdu i wszystkie inne ponosi Wykonawca,
Wymagania dotyczące samochodu i minimalne parametry techniczne:
1) fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2016, model aktualnie wytwarzany przez producenta,
2) Samochód ciężarowy o masie całkowitej do 3,5 t. (prawo jazdy kat. B)
3) Nadwozie: wersja Furgon, przestrzeń ładunkowa bez szyb z pełnowymiarową przegrodą stalową oddzielającą kabinę
od przestrzeni ładunkowej.
4) spełniający wymogi – minimum Dyrektywy CEE EURO 5 (2007/715/EC) w zakresie emisji zanieczyszczeń, tlenków azotu,
cząstek stałych oraz węglowodorów,
5) Wymiary przestrzeni ładunkowej w zakresie od - do :
a) Wysokość: 185 – 200 cm,
b) Szerokość: 175 – 190 cm,
c) Długość: 300 – 330 cm,
6) silnik diesla o pojemności w przedziale od min. 2,0 do 2,5 cm3,
7) moc silnika min. 110 KM,
8) skrzynia biegów manualna,
9) wspomaganie układu kierowniczego,
10) stopień wejściowy zintegrowany z tylnym zderzakiem,
11) podłoga w przestrzeni ładunkowej oraz boczne panele wykończeniowe ze sklejki,
12) klimatyzacja manualna,
13) poduszka powietrzna kierowcy
14) radioodtwarzacz CD/MP3,
15) liczba miejsc siedzących: 3,
16) ABS,
17) elektryczne sterowanie luster bocznych,
18) reflektory – światła do jazdy dziennej,
19) immobiliser, zdalnie sterowany centralny zamek oraz alarm antywłamaniowy z monitoringiem wnętrza
20) pełnowymiarowe koło zapasowe, wraz z zestawem umożliwiającym wymianę koła w tym. podnośnik, klucze, itp.,
21) oraz inne nie wymienione wyposażenie, jeśli oferowany model samochodu będzie posiadał w wyposażeniu standardowym,
22) ubezpieczenie OC, AC i NW na pierwszy rok użytkowania,
23) felgi stalowe wraz z kompletem opon letnich oraz dodatkowy komplet opon zimowych (ogumienie fabrycznie nowe,
nie starsze niż 12 miesięcy). Rozmiary opon oraz ich parametry muszą być zgodne z zaleceniami producenta samochodu,
24) dywaniki gumowe z przodu
25) Wykonawca zapewni dostępność do, co najmniej jednej Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Wykonawcy lub producenta samochodu na obszarze działania zamawiającego w odległości nie większej niż 150 km od siedziby Zamawiającego,
26) trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu,
27) zagłówki w przednich fotelach z regulacją wysokości,
28) Samochód wyposażony w apteczkę spełniająca wymogi normy DIN 13164, trójkąt ostrzegawczy, kamizelki odblaskowe 3 sztuki, gaśnicę, linkę holowniczą, zapasowy komplet żarówek,
Warunki ubezpieczenia samochodu.
1) Wymagane warunki AC:
1.1) Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości pojazdu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.
1.2) Ubezpieczeniem powinny być objęte szkody powstałe w pojeździe bądź jego wyposażeniu polegające na:
a) uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek:
nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z pochodzącymi z zewnątrz pojazdu:
innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami,
działania osób trzecich, w tym również włamania.
b) uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych:
powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi,
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nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu.
uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy
medycznej,
d) kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia,
e) uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego
części lub wyposażenia.
1.3) Przedmiot ubezpieczenia: pojazd wraz z wyposażeniem podstawowym oraz wyposażeniem dodatkowym bez zastosowania udziału własnego w szkodach AC - w ruchu i postoju oraz AC – kradzież, wysokość odszkodowania
zostanie ustalona od pełnej wartości samochodu wraz z podatkiem VAT.
1.4) W szkodach polegających na uszkodzeniu ubezpieczonych pojazdu przy ustaleniu wartości szkody nie będzie
potrącane zużycie eksploatacyjne części zamiennych zakwalifikowanych do wymiany – zniesienie amortyzacji.
1.5) Na wysokość wypłaconego odszkodowania nie będzie miało wpływu naruszenie przez Ubezpieczonego przepisów „Prawa o ruchu drogowym”.
1.6) Likwidacja szkód nastąpi poprzez bezgotówkową naprawę w autoryzowanej stacji obsługi.
1.7) Stała
suma
odszkodowania
–
suma
ubezpieczenia
pojazdu
nie
podlega
pomniejszeniu
o wypłacone odszkodowania oraz utratę wartości pojazdu (brak konieczności do ubezpieczania pojazdu po
szkodzie).
Wymagane warunki OC:
2.1) W zakresie określonym ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 392 z 2013 r.ze zmianami).
Wymagane warunki NNW:
3.1) Ubezpieczeniem powinni być objęci: kierowca i każdy z pasażerów.
3.2) Suma ubezpieczeń wynosi 15 000 zł w przypadku szkód na osobie.
c)

2)

3)

3.3) Przedmiotem ubezpieczenia będą co najmniej trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych:

4)

a) podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu,
b) podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju na trasie jazdy,
c) podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy.
3.4) W ramach sumy ubezpieczenia Ubezpieczyciel powinien gwarantować następujące świadczenia:
a) świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku w
stosunku procentowym do sumy ubezpieczenia w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku, w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu,
b) świadczenia z tytułu śmierci zaistniałej w wyniku NNW w wysokości 100% sumy ubezpieczenia,
c) zwrot kosztów nabycia (w złotych) środków pomocniczych i protez proporcjonalnie do stopnia trwałego
uszczerbku lecz nie więcej niż do wysokości 10% sumy ubezpieczenia,
d) zwrot kosztów leczenia (w złotych) NNW proporcjonalnie do stopnia trwałego uszczerbku lecz nie więcej niż
do wysokości 10% sumy ubezpieczenia,
e) zwrot udokumentowanych kosztów transportu zwłok od miejsca zgonu do miejsca pochowania.
Wymagane warunki Assistance:
4.1) Ubezpieczenie Assistance, powinno gwarantować kierowcom i pasażerom pojazdów:
a)
b)
c)
d)
e)

pomoc w trudnych sytuacjach, takich jak wypadek, awaria, unieruchomienie oraz kradzież pojazdu, a także
w przypadkach nagłego zachorowania kierowcy oraz urazu ciała kierowcy lub pasażera,
pomoc techniczną, medyczną, organizacyjną i informacyjną, udzielaną na terenie całej Polski,
bezpłatne holowanie z miejsca wypadku dla poszkodowanego oraz dla sprawcy wypadku lub kolizji,
pełen zakres bezpłatnych usług pomocy drogowej,
pojazd zastępczy.

4.1) Świadczeniami realizowanymi pod warunkiem zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w odległości powyżej 50 km od siedziby Zamawiającego, która użytkuje samochód powinny być:
a)

b)

c)

w przypadku awarii pojazdu:
pomoc kierowcy i pasażerom, (zakwaterowanie lub przejazd do miejsca zamieszkania lub pobytu, od biór naprawionego pojazdu).
pomoc techniczna dotycząca pojazdu (naprawa na miejscu zdarzenia albo holowanie do najbliższej
autoryzowanej stacji obsługi
w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu wypadku lub awarii, Ubezpieczyciel powinien organizować i pokrywać koszty naprawy na miejscu zdarzenia albo organizować i pokrywać koszty holowania do
najbliższej autoryzowanej stacji obsługi (ewentualnie najpierw na wybrany przez Ubezpieczyciela parking, je żeli zdarzenie zaszło poza godzinami pracy autoryzowanej stacji obsługi) albo do miejsca zamieszkania lub
pobytu (lub autoryzowanej stacji obsługi w pobliżu miejsca zamieszkania lub pobytu) posiadacza pojazdu
wg następujących limitów:
limit kwotowy naprawy na miejscu zdarzenia powinien wynosić co najmniej 400 PLN,
limit kwotowy holowania pojazdu do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi powinien wynosić co naj mniej 400 PLN albo do miejsca zamieszkania lub pobytu (lub warsztatu w pobliżu miejsca zamieszkania
lub pobytu) 600 PLN.
w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu braku paliwa, Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty
dostarczenia właściwego paliwa (z wyłączeniem kosztów paliwa) do miejsca zatrzymania tego pojazdu w
ilości niezbędnej do dojechania do najbliższej czynnej stacji paliw,
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d)

jeżeli w następstwie wypadku lub awarii pojazd jest unieruchomiony i gdy jego naprawa nie może odbyć się
w tym samym dniu, w którym nastąpiło zdarzenie (np. dzień świąteczny, weekend) albo gdy pojazd został
skradziony i nie odzyskano go w dniu kradzieży, Ubezpieczyciel:
organizuje i pokrywa koszty przejazdu do najbliższego hotelu oraz zakwaterowania (noclegów) kierowcy
i pasażerów pojazdu w hotelu – do momentu naprawienia lub odzyskania tego pojazdu i nie dłużej niż
przez 3 doby; limit kwotowy zakwaterowania jednej osoby powinien wynosić co najmniej 120 PLN za
dobę,
bądź:

organizuje i opłaca koszty przejazdu kierowcy i pasażerów pojazdu środkiem transportu wybranym przez
Ubezpieczyciela do ich miejsc zamieszkania lub pobytu, albo do miejsca przeznaczenia, gdy koszt kon tynuacji podróży nie jest wyższy od kosztu przejazdu do miejsca zamieszkania lub pobytu,
organizuje i pokrywa koszty jednorazowego przejazdu właściciela po odbiór naprawionego albo odzyskanego po kradzieży pojazdu środkiem transportu wybranym przez Ubezpieczyciela.
e) jeżeli wskutek urazu ciała konieczny jest transport medyczny kierowcy lub pasażerów w celu hospitalizacji,
Ubezpieczyciel powinien organizować i pokrywać co najmniej koszty następujących usług:
transportu sanitarnego poszkodowanych do jednego z najbliższych szpitali lub:
przewiezienia poszkodowanych do szpitala wyposażonego w urządzenia specjalistyczne (medyczne)
odpowiednim środkiem transportu z niezbędną opieką, jeżeli z medycznego punktu widzenia taki transport jest konieczny albo,
bezpośredniego transportu poszkodowanych lotem rejsowym do odpowiedniego szpitala albo innego
ośrodka leczniczego w pobliżu miejsca zamieszkania poszkodowanego w RP, albo bezpośrednio do
jego miejsca zamieszkania lub pobytu, z niezbędną opieką medyczną, włącznie z przewożeniem ambulansem drogowym na i z lotniska, jeżeli jego stan zdrowia zezwala na taki transport. O możliwości oraz
sposobie transportu decyduje lekarz prowadzący ubezpieczonego w szpitalu lub lekarz upoważniony
przez Ubezpieczyciela,
f)
w przypadku, gdy kierowca doznał urazu ciała lub nagle zachorował, a żaden z pasażerów nie posiada
prawa jazdy lub nie może kierować pojazdem, Ubezpieczyciel zapewnia zmiennika kierowcy w celu powrotu pasażerów ubezpieczonym pojazdem do miejsca zamieszkania lub pobytu posiadacza pojazdu. Koszty
paliwa ponosi posiadacz lub pasażerowie pojazdu;
g) w przypadku zgonu, Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty transportu zwłok do miejsca pochowania w
Polsce,
h) w razie awarii, wypadku, kradzieży lub unieruchomienia pojazdu:
udzielenie informacji o telefonach pomocy drogowej na terenie RP, na żądanie i koszt kierowcy, zorganizowanie przyjazdu pomocy drogowej w celu naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia lub odholowania
go do warsztatu,
udzielenie informacji o lokalnej sieci autoryzowanych stacji obsługi i lokalnych możliwościach naprawy
pojazdu,
przekazanie pilnej wiadomości – w związku z zaistnieniem zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową – osobie wskazanej przez kierowcę lub pasażera pojazdu,
udzielenie informacji w zakresie otrzymania pojazdu zastępczego.
Warunki dotyczące odbioru i serwisu pojazdów:
1) Wykonawca zapewni dostawę samochodu do siedziby Zamawiającego wskazanej w umowie,
2) Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do samochodu komplet dokumentów: karta pojazdu, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu (wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, sporządzony w języku polskim, dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin).
3) Gwarancja:
a) na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz dodatkowe wyposażenie, co najmniej 24 miesiące.
b) na powłokę lakierniczą, co najmniej 36 miesięcy.
c) na perforację blach nadwozia, co najmniej 60 miesięcy.
4) Samochód przedstawiony do odbioru zamawiającemu powinien być:
a) dopuszczony do ruchu przez właściwy organ administracji,
b) z wykonanym przeglądem zerowym i gwarancją określoną w książce gwarancyjnej,
c) ubezpieczony
d) zarejestrowany
-

6.
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ICK.271.03.2016 - UJEDNOLICO TEKST ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DZIEŃ 20.10.2016
Załącznik nr 2 do Umowy
………………….., dn. ………….. r.
PROTOKÓŁ ODBIORU ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWEGO
Miejsce dokonania odbioru: …………………………………………………………………….………..
Data dokonania odbioru: …………………………
Ze strony Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………
(nazwa adres, imię i nazwisko osoby upoważnionej)
Ze strony Zamawiającego: …………………………………………………….……………………...…..
(nazwa i adres)
Komisja w składzie:
1.
………………………………………………………
2.
………………………………………………………
3.
………………………………………………………
Przedmiotem dostawy i odbioru w ramach Umowy nr ………… z dnia ……………. r. jest:

Lp

Nazwa przedmiotu
dostawy, nr rej

Ilość, jedn.
miary

Nr seryjny (VIN)

Wartość

1
1.

Potwierdzenie kompletności dostawy:
T AK *
2)
NIE* - zastrzeżenia ………………………………………………………………….……..
2.
Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrami zawartymi w ofercie:
1) ZGODNE *
2) NIEZGODNE* - zastrzeżenia ………………………..……………………………….…....
3.
Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie):
1) WY KONANE ZGODNI E Z UM OWĄ*
2) NI E WY KONANE ZGODNIE Z UMOWĄ* - zastrzeżenia ………………………..……...
4.
Wykaz dokumentów dostarczonych wraz z przedmiotem umowy (jeśli były wymagane):
……………………………………………….……………………………………………..….……
1)

5.
1)
2)

Końcowy wynik odbioru:
POZYTYWNY*
NEGATYWNY* - zastrzeżenia: ………………………………………………………..………..

1.

PODPISY:
……………………………

1. ……………………………….

2.

……………………………

2. ……………………………….

3.

……………………………
(Członkowie komisji Odbierającego)
*

3. ………………………………..
( Przedstawiciel Wykonawcy)

- niewłaściwe skreślić
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