
Częstochowa, dnia 29.03.2012 r.
Nr sprawy PZD/ZPU/10/2012
(nadany w PZD)

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego

ZAPROSZENIE
do złożenia propozycji cenowej(oferty)na zadanie pn:

Dostawa w formie leasingu 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego 
dla potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie z opcją wykupu

(na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

1 Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Dostawa w formie leasingu 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeby 

Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie z opcją wykupu.
1.2. Wymagania dotyczące leasingu:

1.2.1. czas trwania umowy - 36 miesięcy (łącznie z wykupem),
1.2.2. opłata wstępna – 20 %,
1.2.3. wykup pojazdu – 1% 
1.2.4. Wykonawca  przedstawi  stałą  miesięczną  wartość  usługi  leasingu  w  PLN  dla 

przedmiotu niniejszego zamówienia
1.2.5. ewentualna prowizja – opłata manipulacyjna płatna jednorazowo,
1.2.6. Pozostałe  warunki  leasingu  regulowane  są  przez  wewnętrzny  regulamin 

(Wykonawcy)  Leasingodawcy  (o  ile  taki  istnieje)  oraz  postanowienia  Kodeksu 
Cywilnego,

1.2.7. Rodzaj zabezpieczenia transakcji (np. weksel).
1.2.8. pakiet ubezpieczenia w cenie leasingu (cena za ubezpieczenie liczona osobno niż 

rata leasingu)
3.1. Dodatkowe wymagania:

3.1.1. Wszystkie pozycje (zał. 1A) stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie 
nowe i pochodzić  z  produkcji  (rok produkcji  2011 lub 2012),  samochód powinien 
spełniać  wymagania  przepisów  prawa  obowiązujących  na  terenie  Rzeczpospolitej 
Polskiej  w  zakresie  dopuszczenia  pojazdów  do  ruchu  drogowego  i  posiadający 
obowiązkowo polskie świadectwo homologacji,

3.1.2. Wykonawca w swojej ofercie może zaproponować pojazd o parametrach nie gorszych 
od podanych w zał. 1A, załączając jednocześnie dane techniczne proponowanych ele-
mentów, oraz wpisując te dane odpowiednio w formularzach specyfikacji technicznej 
odpowiednio w kolumnie „PROPOZYCJA WYKONAWCY”. 

3.1.3. Wykonawca,  w  dniu  dostarczenia  przedmiotu  leasingu,  dostarczy  zamawiającemu 
gwarancję i instrukcję obsługi w języku polskim. 

3.1.4. Dostarczona dokumentacja użytkowa musi być napisana w języku polskim.  Doku-
menty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na ję-
zyk polski, poświadczone przez wykonawcę.

3.1.5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu wszelkich dokumen-
tów niezbędnych do rejestracji i użytkowania pojazdu. 

3.1.6. Uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi oraz warunki serwisu, jakie powinien za-
pewnić  Wykonawca,  a  jakie  będą  przysługiwać  Zamawiającemu  w  stosunku  do 
Sprzedawcy pojazd/-ów:
Zamawiający wymaga:

a) Gwarancja  –  min.  24  miesięcy  (gwarancja  oraz  pełny  serwis  gwarancyjny 
i pogwarancyjny),



b) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny oraz pełny serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny, a także do wykonywania okresowych przeglądów 
gwarancyjnych.

c) Serwis gwarancyjny obejmujący:
- Serwisowanie przedmiotu leasingu w okresie udzielonej gwarancji,
- Czas reakcji serwisu wynosił będzie maksymalnie 48 godzin. Przez reakcje 

serwisu rozumie się przyjazd gwaranta i przystąpienie do usuwania awarii.
- Zgłoszenia awarii będą składane telefonicznie w dni robocze w godzinach 

8:00 do 15:00. Zgłoszenia faksem przyjmowane będą całą dobę.
- Maksymalny  czas  usunięcia  usterki/dokonania  naprawy:  10  dni 

kalendarzowych od momentu zgłoszenia,
- W  razie  nie  usunięcia  powstałych  wad  w  w/w  terminie  Sprzedawca 

pojazdu  zapłaci  Zamawiającemu  kary  umowne  w  wysokości  0,2  % 
wartości  ceny  określonej  w  formularzu  ofertowym  dotyczącej 
przedmiotowego zamówienia, za każdy dzień zwłoki.

- W  przypadku  nie  dostarczenia  sprzętu  zastępczego  wraz  z  osprzętem 
Sprzedawca  zapłaci  Zamawiającemu kary  umowne  w wysokości  0,5  % 
ceny  określonej  w  formularzu  ofertowym  dotyczącej  przedmiotowego 
zamówienia, za każdy dzień zwłoki.

- Usterka  lub  awaria,  która  nastąpi  w  okresie  gwarancji  będzie  usunięta 
przez  serwis  bezpłatnie,  łącznie  z  ewentualnym transportem przedmiotu 
leasingu do serwisu, kosztami części i robocizny.

- Gwarancja  rozpoczyna  swój  bieg  od  daty  protokolarnego  odbioru 
przedmiotu leasingu.

- Okres gwarancji biegnie na nowo dla elementów wymienionych,
- Sprzedawca  pojazdu  zobowiązany  będzie  do  zabezpieczenia  ww. 

warunków przez producenta, jeżeli producent wystawi również dokument 
gwarancyjny,

- Wykonawca zapewni dostęp do autoryzowanego serwisu w promieniu 100 
km od siedziby Zamawiającego, zlokalizowanego na terenie Polski;

- Wykonawca  zapewni  serwis  pogwarancyjny  oraz  dostęp  do  części 
zamiennych w okresie 7 lat po upływie terminu gwarancji; 

- Szczegółowe  warunku  gwarancji  i  serwisu  pogwarancyjnego  określa 
umowa;

3.1.7. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  pokrycia  kosztów  dostawy  i  rozładunku 
przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego w przypadku opisanym w pkt 
2.4 SIWZ.

3.1.8. Jeżeli, w toku czynności odbioru przedmiotu leasingu, zostaną stwierdzone ich wady 
fizyczne to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
- żądanie  usunięcia  wad  w  wyznaczonym  terminie  (fakt  ten  zostanie 

stwierdzony protokolarnie),
- odmowa odbioru dostawy,
- określenie nowego terminu dostawy,
- odstąpienie  od  niniejszej  umowy  w  całości  lub  części  przedmiotu 

zamówienia,
3.1.9. Przekazanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu przyjęcia ;
3.1.10. Przedmiot  zamówienia  powinien  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  (m.in. 

EURO) i posiadać odpowiednie certyfikaty przewidziane prawem polskim;
3.1.11. Przedmiot zamówienia powinien być oznakowany i oświetlony zgodnie z Prawem o 

ruchu drogowym.
3.1.12. Zamawiającemu przysługuje prawo do nabycia przedmiotu leasingu.
3.1.13. Nabycie,  o którym mowa w ust.  3.1.12 SIWZ nastąpi w terminie 14 dni od dnia 

wygaśnięcia umowy leasingu. Przy określeniu ceny sprzedaży uwzględniona zostanie 
cena przedstawiona w formularzu ofertowym.



3.1.14. Zamawiający zobowiązany jest do ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy przedmiotu 
leasingu na własny koszt przez cały okres obowiązywania umowy.

3.2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A formularza ofertowego.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia:
2.1. Czas trwania umowy leasingu - 36 miesięcy
2.2. Dostawa przedmiotu leasingu w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. 
2.3. Odbiór  przez  Zamawiającego  w  siedzibie  dostawcy  wraz  z  bezpłatnym  profesjonalnym 

szkoleniem pracowników  w  zakresie  użytkowania  pojazdu  -  jeżeli  siedziba  dostawcy,  w 
której będzie odbierany samochód, znajduje się do 100 km od siedziby Zamawiającego.

2.4. Dostawa do siedziby Zamawiającego przez producenta, wraz z bezpłatnym profesjonalnym 
szkoleniem pracowników  w  zakresie  użytkowania  pojazdu  -  jeżeli  siedziba  dostawcy,  w 
której będzie odbierany samochód, znajduje się w odległości większej niż 100 km od siedziby 
Zamawiającego.

2.5. W dniu  przekazania  przedmiotu  zamówienia,  sporządzony zostanie  protokół  zdawczo – 
odbiorczy (przyjęcia) podpisany przez przedstawicieli stron.

3. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowe:
3.1. Na  propozycji  cenowej  należy  umieścić  napis: propozycja  cenowa  sprawa 

PZD/ZPU/10/2012 Dostawa w formie leasingu 1 szt.  fabrycznie  nowego samochodu 
osobowego dla potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie z opcją wykupu * 
w celu rozpoznania sprawy.

3.2. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
3.3. cena ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
3.4. cena ma obejmować całość zamówienia.

………………………………………………………………………………………………
4. Przy wyborze propozycji (oferty) zamawiający będzie się kierował: Cena   –   100%  
5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:
5.1 wartość usługi*/dostawy* określoną w oparciu o opis przedmiot zamówienia,
5.2 obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
5.3 Cena  podana przez zleceniobiorcę za świadczoną  usługę*/dostawę* jest obowiązująca przez okres 

ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
5.4 Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o 

cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, ze zm.) tj. cena – wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, 
którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia 
się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 
sprzedaż  towaru  (usługi)  podlega  obciążeniu  podatkiem  od  towarów  i  usług  oraz  podatkiem 
akcyzowym,

5.5 Cenę  oferty  stanowi  suma  wartości  wszystkich  jej  elementów,  zawierająca  wszystkie  koszty 
niezbędne  do  wykonania  zamówienia.  Wszystkie  ceny  określone  przez  Wykonawcę  są 
obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie.

5.6 Cenę  oferty  należy  obliczyć  uwzględniając  zakres  zamówienia  określony  w  dokumentacji 
przetargowej,  oraz  wszelkie koszty związane  z realizacją  zamówienia jak i  ewentualne  ryzyko 
wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

5.7 Cenę  należy  podać  w  zł  polskich  w  formularzu  „Formularz  ofertowy”  (zał.  nr  1  do  SIWZ), 
zaokrąglając wzwyż do dwóch miejsc po przecinku (np. 4,567≈4,57).

5.4 Zamawiający wybierze propozycję (ofertę)  odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego 
wymogom i o najniższej cenie

6. Propozycja (oferta) ma zawierać następujące dokumenty:
6.5. formularz propozycji wg załączonego wzoru  - formularz ofertowy
6.6. pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy),
6.7. pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (jeśli uprawnienie tych 

osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty),
6.8. Specyfikacje techniczne (wg dołączonego wzoru – zał. nr 1A),



6.9. dane techniczne proponowanego sprzętu - specyfikacje techniczne producenta wraz ze 
zdjęciem,

6.10. ogólne warunki leasingu;
6.11. wzór umowy leasingowej wraz z harmonogramem spłat;
6.12. koszt i nazwę firmy ubezpieczeniowej ubezpieczającej;
6.13. wykaz dokumentów jakie Zamawiający musi dostarczyć Wykonawcy w przypadku 

wyboru jego oferty;
6.14. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
7.1 propozycję  cenową  należy  złożyć  w  terminie  do  dnia  05.04.2012  r  do  godz.:  09:00 

w siedzibie  Zamawiającego,  tj.  Powiatowy  Zarząd  Dróg  w  Częstochowie  przy 
ul. Sobieskiego 9, pokój nr 241, II piętro.

7.2 Propozycja  otrzymana  przez  zamawiającego  po  terminie  podanym  powyżej  nie  będą 
brane pod uwagę przy rozpatrywaniu propozycji cenowych.

7.3 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed 
terminem upływu jej składania.

8. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:
Z-ca Dyrektora mgr inż. Roman Pakuła – tel. (34) 322-92-21,
Starszy Specjalista mgr inż. Katarzyna Wilkowska – tel.(34) 322-92-24.

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:
10.1. Po wyborze propozycji cenowej wybrany wykonawca ma podpisać umowę. 
10.2. Umowa zostanie uzupełniona o wszystkie uwarunkowania złożone w propozycji cenowej.

W załączeniu:
1. Wzór druku dla „propozycji cenowej” – formularz ofertowy
2. Specyfikacja techniczna zał. nr 1 A do formularza ofertowego.



PZD/ZPU/10/2012          Częstochowa, dnia ….04.2012 r.

Formularz ofertowy
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

„Dostawa w formie leasingu 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeby 
Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie z opcją wykupu”

(na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

NAZWA I SIEDZIBA WYKONAWCY:
NAZWA……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

ADRES……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

REGON................................................................................……………

NIP ........................................................................................…………

NR TEL/FAX.........................................................................…………

ADRES E-MAILA……………………………………….…………

NAZWISKA I FUNKCJE OSÓB UPOWAŻNIO-
NYCH DO REPEREZENTACJI FIRMY

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

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

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

NAZWISKA I FUNKCJE OSÓB UPOWAŻNIO-
NYCH DO KONTAKTU

................................................................................................
Uwaga: pełnomocnictwa dla osób innych niż wymienione w 
dokumencie założycielskim dołączyć do oferty

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami zaproszenia oraz załącznikiem nr 1A,  
stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

Zestawienie leasingu

Lp. Wyszczególnienie Wartość /netto/
[PLN]

Podatek VAT
[PLN]

Cena /brutto/
[PLN]

1. Cena 1 szt. samochód osobowy

2. Pakiet ubezpieczenia samochodu

3. Opłata wstępna 20 % (liczona od poz.  
1)

4. Opłata manipulacyjna .....% liczona od 
poz. ......

5. Rata  miesięczna  ..........….  zł. 
pomnożona przez 35 miesięcy

6. Wykup  pojazdu  1%  liczony  od 
poz. .......

7

Kwota za całość przedmiotu 
zamówienia (leasingu operacyjnego)
(poz.2+poz.3+poz.4+poz. 5+ poz. 6)
(kwota (brutto) będzie brana pod uwagę przy  
ocenie ofert

.....................................PLN .....................................PLN .....................................PLN

Termin 
wykonania 
zamówienia

Czas trwania umowy leasingu - 36 miesięcy
Dostawa przedmiotu leasingu w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. 
Odbiór przez Zamawiającego w siedzibie dostawcy wraz z bezpłatnym profesjonalnym szkoleniem pracowników w zakresie 
użytkowania  pojazdu -  jeżeli  siedziba  dostawcy,  w której  będzie odbierany samochód,  znajduje się  do 100 km od  siedziby 
Zamawiającego.
Dostawa do siedziby Zamawiającego przez producenta, wraz z bezpłatnym profesjonalnym szkoleniem pracowników w zakresie 
użytkowania pojazdu - jeżeli siedziba dostawcy, w której będzie odbierany samochód, znajduje się w odległości większej niż 100 
km od siedziby Zamawiającego.
W dniu przekazania przedmiotu zamówienia, sporządzony zostanie protokół zdawczo – odbiorczy (przyjęcia) podpisany przez 
przedstawicieli stron.

Warunki gwarancji Gwarancja – min. 24 miesięcy (gwarancja oraz pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny) na samochód 
Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  zapisami  przedstawionymi  w  zaproszeniu  do  złożenia  propozycji  cenowej  w  
niniejszym postępowaniu i przedstawione w nim warunki akceptuję bez zastrzeżeń.

data, podpisy  i pieczęcie osób upoważnionych  do reprezentowania wykonawcy




