
 OGŁOSZENIE 

 

SOKOŁOWSKI OŚRODEK KULTURY ZAPRASZA OFERENTÓW I DOSTAWCÓW  

NA ZŁOŻENIE OFERTY HANDLOWEJ:  

DOSTAWY SAMOCHODU OSOBOWO-DOSTAWCZEGO 

 W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO 

 

 

I Tryb oferty 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

zapytania o cenę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8 Pzp bez jej 

stosowania. 

 

II Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem  zamówienia jest dostawa w  formie  leasingu  operacyjnego fabrycznie  

nowego samochodu osobowego (9 osób) o dopuszczalnej masie całkowitej  

do 3500 kg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1. 

 

2. Wymagania dotyczące leasingu: 

1) umowa leasingu operacyjnego zostanie zawarta na 48 miesięcy, 

2) rzeczywista  wartość  rat  leasingowych  będzie  ustalona  za   okres  rozliczeniowy  na 

podstawie stawki WIBOR  1M  z   dnia  składania oferty, 

3) raty leasingowe: 48 równych rat leasingowych, uwzględniających marżę wykonawcy 

4) opłata wstępna - 20% wartości netto przedmiotu leasingu,  

5) opłata końcowa - 1 % wartości netto przedmiotu leasingu,  

6) wykup przedmiotu leasingu za opłatę końcową,  

7) waluta leasingu – PLN,  

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela w pełnym zakresie OC/AC,  

ponieważ sam będzie ponosił koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Zamawiający 

przedstawi Wykonawcy do akceptacji własne warunki ubezpieczenia i ich zakres, 

 

9) opłata za wykup zostanie uiszczona w ciągu 30 dni od terminu płatności ostatniej raty 

leasingowej, 

10) odpisów amortyzacyjnych w okresie leasingu dokonuje Wykonawca (leasingodawca),  



11) zamawiający będzie ponosił wszelkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem 

przedmiotu leasingu, 

12) zamawiający poniesie koszt podatku od środków transportu zapłaconego przez 

Wykonawcę w związku z zakupem przedmiotów leasingu oraz koszt rejestracji pojazdów, 

zamawiający dopuszcza ich refakturowanie na Zamawiającego, 

13) nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów,  

14) Zamawiający nie jest poręczycielem/gwarantem kredytów i umów leasingowych, 

15) na Zamawiającym nie ciążą żadne zaległości podatkowe i zaległości z tytułu ZUS.  

3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym 

przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą: 

1) projektu umowy leasingu przygotowanej przez Wykonawcę; 

2) harmonogramu finansowania przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

6. Zamawiający  nie  przewiduje  udzielenia  zamówień  uzupełniających,   

 

 

III Termin składania ofert 

Oferty przyjmowane będą w siedzibie Sokołowskiego Ośrodka Kultury (sekretariat, I piętro) 

ul. Wolności 27 w Sokołowie Podlaskim do dnia 17 grudnia 2018r do godziny 11:00.  

 

 

IV Termin wykonania zamówienia 

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia 

umowy, ale nie później niż do 31.12.2018r. Dopuszcza się instalację wyposażenia 

dodatkowego, wybranego przez zamawiającego w pierwszym kwartale 2019r.   

Dane Zamawiającego: 

Sokołowski Ośrodek Kultury 

ul. Wolności 27 

08-300 Sokołów Podlaski 

tel. 25 7812438 

Fax: 25 7813032 

Godziny urzędowania: 8:00 -16:00 

strona internetowa:    http://www.sokolowskakultura.pl  

poczta elektroniczna Zamawiającego:   s.choruta@sokolowskakultura.pl 

 

 

 

http://www.sokolowskakultura.pl/
mailto:s.choruta@sokolowskakultura.pl


Załącznik nr 1 

 

 
 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
Firma:        
................................................................................................................................................. 
Siedziba:  
................................................................................................................................................. 
                      (dotyczy osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej 
osobowości prawnej) 
 
Imię i Nazwisko:       
 
.................................................................................................................................................. 
Adres zamieszkania:................................................................................................................. 
Nazwa przedsiębiorstwa1:......................................................................................................... 
Adres  
Wykonawcy2:............................................................................................................................ 

(dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i wspólnikami spółki cywilnej jak  
i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) 

 
NIP:      ..................................... 
Regon: ..................................... 
Dane kontaktowe Wykonawcy: 
Nr telefonu:  ....................................... 
Nr faksu:      ....................................... 
Adres poczty elektronicznej: ................................................................................................ 
W nawiązaniu do ogłoszenia i zapytania o cenę oraz wymagań warunków zamówienia,  
zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w załączniku na 
następujących warunkach: 
 
1.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto: …………………………….. zł  
(słownie złotych: ..................................................................................................................).  
brutto:...........................................zł (słownie złotych: ........................................................... 
.............................................................................................................................................). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 - Dotyczy Przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i wspólnikami spółki cywilnej, 

którzy podlegają wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej. 



2.Powyższa cena została obliczona zgodnie z poniższymi tabelami3 
 

 
Koszty leasingu  samochodu osobowo - dostawczego 
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1 Opłata wstępna 1 szt.  20  ............
% 

 
 

2 Rata leasingowa 
czysta 

48 miesięcy    ............
% 

 

3 Opłata końcowa 1 szt.  1  ............
% 

 
 

Razem (całkowity koszt leasingu) Zawiera wszystkie opłaty: wpłatę inicjalną, 
wszystkie miesięczne opłaty leasingowe w ciągu całego okresu trwania leasingu 
wraz z kwotą wykupu) 
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Pojazd  
Osobowy - bus 

 
1 
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3. Powyższe wynagrodzenie brutto za realizację przedmiotu zamówienia zostało 

skalkulowane przy założeniu stopy bazowej WIBOR 1M z dnia ……………….. 2018r., równy 

………….% ( podać wysokość stopy przyjętej do kalkulacji ceny). 3 

4. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia w terminie ……. dni od dnia zawarcia umowy. 

5. Oferuję dostawę pojazdu o następujących parametrach: 

Podwozie (producent): ………………….……. 

Model: …………………………………..……… 

Zabudowa ramy (producent): ………………………. 

 
Wymagane (minimalne) parametry  

Parametry oferowanego pojazdu 
(proszę zaznaczyć) 

TAK / NIE 

Dane ogólne pojazdu 
5.1 Model pojazdu powinien być aktualnie 
wytwarzany przez producenta i musi spełniać 
wymagania wynikające z przepisów ruchu 
drogowego. 

 
5.1 TAK / NIE 
 
 
 



5.2 Autoryzowana stacja obsługi znajduje się 
w maksymalnej odległości do 100 km od miasta  
Sokołów Podlaski  
5.3 Rok produkcji: 2018 
5.4 Lakier kolor: Beż lub równoważny,  
5.4a  Lakier inny kolor: 
5.5 Gwarancja minimum 100tyś. km 
5.6 Model pojazdu musi spełniać wymogi 
Dyrektywy CEE EURO 6 (2007/715/CE)  
w zakresie emisji spalin 
5.7 Zużycie energii – max 400 MJ 
5.8 Emisja dwutlenku węgla (g/km) – max 250/km 
5.9 Dopuszczalna emisja zanieczyszczeń, tlenków 
azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów 
spełniających wymogi minimum wg Europejskiego 
Standardu Emisji Spalin 

5.2 TAK / NIE 
 
 
5.3 TAK / NIE 
5.4 TAK / NIE 
5.4a Podaj kolor:     ……………….. 
5.5 TAK / NIE 
5.6 TAK / NIE 
 
 
5.7 TAK / NIE 
5.8 TAK / NIE 
5.9 TAK / NIE 

Charakterystyka techniczna pojazdu 
5.10 silnik wysokoprężny o pojemności 1550 cm3  
(+/- 10%), cztery cylindry 16 zaworów 
5.11 rozstaw osi min 3400 mm 
5.12 moc silnika nie mniejsza niż 120 KM 
5.13 skrzynia 6 – biegowa + bieg wsteczny 
5.14 sterowanie skrzyni biegów mechaniczne 
5.15 obręcze kół stalowe R 16” (dwa komplety)  
z kołpakami, 5 opon letnich 
5.16 uchwyt koła zapasowego z pojedynczym 
zabezpieczeniem 
5.17 układ kierowniczy ze wspomaganiem 
5.18 układ hamulcowy wyposażony w ABS z 
elektronicznym rozkładem siły hamowania oraz 
ESC systemem kontroli toru jazdy,  
5.19 hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej 
5.20 immobilizer 
5.21 pojemność zbiornika paliwa min 70 litrów 
5.22 korek wlewu paliwa zamykany na klucz 
5.23 wysokość progu załadunku 530 mm (+/- 5%) 
5.24 Minimalna długość części bagażowej 800 mm 

 
5.10 TAK / NIE 
 
5.11 TAK / NIE 
5.12 TAK / NIE 
5.13 TAK / NIE 
5.14 TAK / NIE 
5.15 TAK / NIE 
 
5.16 TAK / NIE 
 
5.17 TAK / NIE 
5.18 TAK / NIE 
 
 
5.19 TAK / NIE 
5.20 TAK / NIE 
5.21 TAK / NIE 
5.22 TAK / NIE 
5.23 TAK / NIE 
5.24 TAK / NIE 

Podwozie pojazdu 
5.25 podwozie samochodu ciężarowego, 
dwuosiowe z napędem na przednie koła, nad 
kołami osi tylnej nadkola z tworzyw sztucznych 
5.25a chlapacze przednie i tylne 
5.26 tylna belka przeciwnajazdowa  
5.27 dopuszczalna masa całkowita: 2,9 – 3,5 tony 
5.28 zaczep holowniczy umożliwiający 
podczepienie przyczepy z hamulcem o DMC 2,0 t 
z gniazdem elektrycznym 7/13 pinowym 

 
5.25 TAK / NIE 
 
 
5.25a TAK/NIE 
5.26 TAK / NIE 
5.27 TAK / NIE 
5.28 TAK / NIE 

Kabina kierowcy i pasażerów 
5.29 kabina – 9 osobowa 
5.30 elektrycznie sterowane szyby po stronie 
kierowcy i pasażera 
5.31 lusterka wsteczne podgrzewane i regulowane 
elektrycznie 
5.32 fotel kierowcy z regulacją wysokości, 
podparcia lędźwiowego i podłokietnikiem oraz 
kanapa 2-miejscowa po stronie pasażera z 

 
5.29 TAK / NIE 
5.30 TAK / NIE 
 
5.31 TAK / NIE 
 
5.32 TAK / NIE 
 
 



przodu, schowek pod siedzeniem, 2 rzędy kanap 
3-miejscowe z podłokietnikami, tapicerka 
materiałowa 
5.33 odsuwane drzwi pasażera tylnej części 
kabiny, prawe przeszklone (szyby stałe) 
5.34 kamera cofania, radioodtwarzacz z pilotem  
w kierownicy, BT, USB, nawigacja – ekran 
dotykowy, mapy Europy środkowej – obsługa  
w języku polskim 
5.35 manualna klimatyzacja i podgrzewanie kabiny 

 
 
 
5.33 TAK / NIE 
 
5.34 TAK / NIE 
 
 
 
5.35 TAK / NIE 

Bezpieczeństwo 
5.36 Pasy bezpieczeństwa dla wszystkich 
pasażerów pojazdu, poduszka powietrzna dla 
kierowcy z napinaczem pasa bezpieczeństwa 
5.37 Światła do jazdy dziennej,  światła 
przeciwmgielne przednie zamontowane  
w zderzaku.  
5.38 Szyby o wysokiej zdolności filtrującej 
5.39 Zdalnie sterowany centralny zamek  
z 2 kluczami i pilotami 
5.39a czujniki cofania (przód, tył) 
5.40 Gaśnica i mocowanie wg instrukcji 
5.41 Apteczka 
5.42 Trójkąt ostrzegawczy 

 
5.36 TAK / NIE 
 
 
5.37 TAK / NIE 
 
 
5.38 TAK / NIE 
5.39 TAK / NIE 
 
5.39aTAK/NIE 
5.40 TAK / NIE 
5.41 TAK / NIE 
5.42 TAK / NIE 

Nadwozie - typu bus 
5.43 Wymiary: długość zewnętrzna – 5400 mm  
(+/- 5%), wysokość całkowita – 1960 mm (+/- 5%),  
szerokość zewnętrzna bez lusterek – 1950 mm 
(+/- 5%), z lusterkami – 2280 mm (+/- 5%). 
5.44 część ładunkowa bez kratki, tylne drzwi 
przeszklone otwierane pod kątem 180” 
5.45 podłoga zabezpieczona gumowymi 
dywanikami 
5.46 uchwyty w obrysie bagażnika 
uniemożliwiające przesuwanie się ładunku 
podczas jazdy 
5.47 ściany boczne i nadkola zabezpieczone 
ściankami z tworzywa sztucznego 
5.48 szyby drzwi tylnych w  części bagażowej 
zabezpieczone kratką. 
5.49 w części bagażowej zainstalowane ledowe 
oświetlenie, listwa ochronna na próg bagażnika 
5.49a dwa aluminiowe poprzeczki dachowe 
  

 
5.43 TAK / NIE 
 
 
 
5.44 TAK / NIE 
 
5.45 TAK / NIE 
 
5.46 TAK / NIE 
 
 
5.47 TAK / NIE 
 
5.48 TAK / NIE 
 
5.49 TAK / NIE 
 
5.49aTAK/NIE 

Dokumentacja 
5.50 instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim 
5.51 karta gwarancyjna samochodu oraz 
zamontowanych urządzeń dodatkowych 
5.52 katalog stosowanych części zamiennych dla 
całego pojazdu 
5.53 instrukcja obsługi zamontowanych 
dodatkowych urządzeń 
5.54 Pakiet gwarancyjny na  minimum 3 lata i 100 
tyś. km. 

 
5.50 TAK / NIE 
5.51 TAK / NIE 
 
5.52 TAK / NIE 
 
5.53 TAK / NIE 
 
5.54 TAK / NIE 

 



 

6. Przedmiot zamówienia zrealizuję sam / część zamówienia powierzę podwykonawcom 

...........................................................................................................4 

7. Oświadczam, że zapoznałem się z istotnymi warunkami zamówienia i nie wnoszę do nich 

zastrzeżeń 

8. Zastrzegam / nie zastrzegam w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż nie mogą 

być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżeniu podlegają 

następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….5 

9. Ofertę niniejszą składam na ............... kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

1) ......................................., 2) ......................................., 

3) ......................................., 4) ......................................., 

5) ......................................., 6) ......................................., 

 

 

 

.................................. dn. ............................ ......................................................................... 

                                     (czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych lub imienna pieczątka i podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

3 Cena oferty odpowiada pozycji „Razem” z tabeli nr 1. 
4 Niepotrzebne skreślić. W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy 

wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierza podwykonawcy. 
5 W przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 


