
 

 

 

                                                                                               
 

 

 

Toruń, 17.07.2014 r. 

 

Zapytanie ofertowe otwarte 

 

I.  Zamawiający: 

Miejskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  Spółka  z o.o.  w  Toruniu  przy ul. Grudziądzkiej 159 

NIP: 879-016-92-80;  REGON: 870525973;  KRS: 0000151221;  Kapitał zakładowy: 8.469 500 PLN 

 

II. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego używanego pojazdu dostawczego 

o masie całkowitej do 3,5 Mg. Szczegółowy opis przedmiotu umowy wraz z wyposażeniem, zawierający 

minimalne wymagane parametry, określa Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.  

 

III. Wymagania dotyczące leasingu: 
1. Umowa leasingu operacyjnego zostanie zawarta na 48 miesięcy 

2. Raty leasingowe ustalone ze zmiennym oprocentowaniem WIBOR 1M średnim z okresu 

poprzedzającego wystawienie faktury, liczonym jako średnia arytmetyczna stawek WIBOR 1M z 30 dni 

poprzedzających okres rozliczeniowy w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku 

3. Raty leasingowe: 48 równych rat leasingowych, uwzględniających marżę wykonawcy 

4. Opłata wstępna: 10% wartości netto przedmiotu leasingu,  

5. Opłata końcowa: 10% wartości netto przedmiotu leasingu,  

6. Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów,  

7. Wykup przedmiotu leasingu za opłatę końcową,  

8. Waluta leasingu – PLN,  

9. Dostarczony pojazd musi być ubezpieczony w zakresie OC, ale po upływie okresu ubezpieczenia 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela, ponieważ sam będzie ponosił koszty 

dalszego ubezpieczenia przedmiotu leasingu,  

10. Opłata za wykup zostanie uiszczona w ciągu 30 dni od terminu płatności ostatniej raty leasingowej.  

11. Odpisów amortyzacyjnych w okresie leasingu dokonuje Wykonawca (leasingodawca),  

12. Zamawiający będzie ponosił wszelkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem przedmiotu 

leasingu, 

13. Zamawiający nie jest poręczycielem/gwarantem kredytów i umów leasingowych, 

14. Na Zamawiającym nie ciążą żadne zaległości podatkowe i zaległości z tytułu ZUS. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia: Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 21 dni od 

daty zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3. 

 

V. Termin płatności: Zamawiający dokona zapłaty czynszu inicjalnego w wysokości 10% wartości 

przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od daty złożenia przez Wykonawcę faktury VAT. 

 

VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  lub wariantowych. 

 



VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału  

w postępowaniu, a także, że oferowane  dostawy odpowiadają wymaganiom określonym  

przez Zamawiającego. 

1.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej. 

2.Formularz ofertowy - załącznik nr 2. 

3. Projekt umowy leasingu. 

4. Harmonogram finansowania przedmiotu zamówienia. 

5. Dane techniczne oferowanego pojazdu.        

 

 VIII. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami   
Łukasz Naskręt - Kierownik Wydziału Oczyszczania, nr telefonu 56 63 98 112. 

 

IX. Składanie ofert 

Oferty sporządzone według formularza ofertowego należy składać w zamkniętych kopertach z napisem 

„Dostawa używanego pojazdu dostawczego” w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 25.07.2014 

r. do godz.10
00

 .  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (pokój 312) w dniu 25.07.2014 r. o 

godz.10
15

 

Okres związania ofertą - 30 dni. 

 

X. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : 

Cena – 100% 

 

    

 

Zatwierdził: 

 

     ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 
 

     / - / Grzegorz Brożek 

 

 

 

 

 

 


