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I.

INFORMACJE OGÓLNE
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kopernika 4; 87-100 Toruń
zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na:
„Leasing operacyjny z opcją wykupu dwóch samochodów osobowych”
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego o równowartości kwoty zamówienia poniżej 193 000.00
euro, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U.2010 r., Nr 113 poz. 759, z późn. zm.).
Ilekroć w dalszej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o:
- Ustawie Pzp – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.2010 r., Nr 113 poz. 759, z późn. zm.);
- SIWZ – należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia.

1. Zamawiającym jest:
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kopernika 4; 87-100 Toruń
www.tarr.org.pl
fax. 56 657 77 61
NIP 956-00-15-177
www.tarr.org.pl, www.bip.tarr.org.pl
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych dla
realizacji przedmiotu niniejszego postępowania.
3. Zamawiający
przewiduje
możliwość
udzielenia
zamówień
uzupełniających
polegających na wykonaniu tego samego rodzaju zamówienia, co objęte
zamówieniem podstawowym. Łączna wartość zamówień uzupełniających w stosunku
do zamówienia podstawowego nie może przekroczyć 50 % wartości zamówienia
podstawowego. Na okoliczność udzielenia zamówień uzupełniających będzie
podpisana umowa w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z ustawą Pzp.
Informacja o udzieleniu zamówień uzupełniających nie jest zobowiązaniem
zamawiającego do udzielenia takiego zamówienia.
4. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej SIWZ przeznaczone są wyłącznie w
celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w
inny sposób, ani udostępniane osobom nieuczestniczącym w postępowaniu.
5. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem ich odrzucenia.
6. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może mieć miejsce w
każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku
wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona
na stronie internetowej oraz przekazana wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny dwóch samochodów osobowych
fabrycznie nowych (rocznik 2011) na następujących warunkach:
1.1. Leasing rozliczany w złotych polskich.
1.2. Raty leasingu równe.

1.3. Raty liczone począwszy od miesiąca dostawy.
1.4. Umowa winna zakończyć się opcją wykupu.
1.5. Opłata wstępna: 10 %.
1.6. Wartość wykupu jednego samochodu nie więcej niż 3500 zł brutto.
1.7. Dostawa samochodów nastąpi w terminie 7 dni od podpisania umowy
leasingowej.
2. Specyfikacja techniczna samochodów:
Lp.

Parametr*

4

SILNIK
Min. pojemność skokowa (cm3)
Min. moc maksymalna (KM)
Min. moment obrotowy (Nm)
(maksymalna wartość jaką silnik może osiągnąć w
danej chwili przy chwilowym przeciążeniu)
Wtrysk

5
6

Maksymalny poziom emisji spalin CO2 ( w g/km)
Typ silnika:

7
8
9

Minimalny rozstaw osi mm
Minimalna długość całkowita auta
Minimalna szerokość całkowita auta bez lusterek
bocznych w mm
ZUŻYCIE PALIWA
Maks. w cyklu miejskim (l/100km)
Maks. w cyklu mieszanym (l/100km)
Maks. w cyklu pozamiejskim (l/100km)
OSIĄGI DROGOWE
Min. prędkość maksymalna (km/h)
Min. przyspieszenie 0-100 km/h (s)
Maks. elastyczność 50-100 km/h na 4 biegu (s)
Min. dopuszczalna masa holowanej przyczepy z
hamulcem w kg
OPNY / FELGI
Felgi stalowe 15”, opony letnie, kołpaki fabryczne 4
szt.
Koło zapasowe dojazdowe
HAMULCE
Hamulce przód
Hamulce tył
NAPĘD / SKRZYNIA BIEGÓW / UK
Napęd
Skrzynia biegów
Układ kierowniczy
NADWOZIE
Liczba drzwi
Ilość pasażerów
Typ nadwozia

1
2
3

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Opis parametru*

1596
99
150
wtrysk
wielopunktowy
sterowany
elektronicznie
159
benzynowy
bez
turbodoładownia
2640
4337
1835

8,7
5,5
6,7
180
11,9
13,3
1200

TAK
TAK
tarczowe
bębnowe
przedni
manualna
wspomagany
5
5
hatchback

27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

55



Kolor
Zderzaki, lusterka, klamki
WYPOSAŻENIE
Klimatyzacja
Elektrycznie ogrzewana szyba przednia
Elektrycznie regulowane szyby
Elektrycznie regulowane lusterka z podgrzewaniem
Przednie reflektory
Lusterko w osłonach przeciwsłonecznych
Regulowanie kolumny kierownicy
Oświetlenie kabiny
Uchwyty na napoje
Składanie tylnych siedzeń
Uchwyty mocujące w bagażniku
Radio z CD z wyjściem aux IN
Min. głośniki
Wyświetlacz wielofunkcyjny
Tapicerka
BEZPIECZEŃSTWO
Układ zapobiegający blokowaniu kół
Kontrola stabilności jazdy
Elektroniczny rozdział siły hamowania
Przednie poduszki powietrzne
Kurtyny powietrzne na całej długości
(1 i 2 rząd foteli)
Boczne poduszki powietrzne
INNE
Dywaniki podłogowe
Zamek centralny z sys. alarmowym
Gaśnica
Podnośnik, klucz do wym. Kół
Minimalne warunki gwarancji podstawowej: 2 lata
bez limitu kilometrów przebiegu, 12 lat na perforację
korozyjna nadwozia, przeglądy nie częstsze niż
20 000 km przebiegu/ 1 rok.
Autoryzowana stacja obsługi

srebrny metalik
w kolorze
nadwozia
manualna
tak
przód
tak
H7
TAK
2 płaszczyzny
TAK
TAK
60/40
TAK
TAK
8
TAK
materiałowa
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

W odległości nie
większej niż 25
km od siedziby
Zamawiającego

wg. oficjalnych danych katalogowych producenta dla danego modelu

3. KOD CPV: 66.11.40.00-2 – Usługi leasingu finansowego,
34.11.00.00-1 – Samochody osobowe,
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie realizowane w okresie 32 miesięcy od dnia podpisania umowy.
IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:

1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za
spełniających warunek zostaną uznani Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie o
spełnieniu warunku z art. 22 ust. 1 pkt. 1 Ustawy, a Zamawiający dokona
oceny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone
dokumenty;
1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia. Za spełniających warunek zostaną uznani
Wykonawcy, którzy w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali (lub wykonują)
należycie co najmniej dwie usługi polegające na leasingu operacyjnym
samochodów osobowych o wartości usługi nie mniejszej niż 100 000 złotych
brutto każda. W przypadku umów długoterminowych wartość 100 000 zł brutto
musi dotyczyć okresu wskazanego powyżej. Zamawiający dokona oceny
spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone
dokumenty;
1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznymi oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia. Za spełniających warunek zostaną uznani
Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie o spełnieniu warunku z art. 22 ust. 1
pkt. 3 Ustawy, a Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie
spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty;
1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Za spełniających warunek zostaną uznani
Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie o spełnieniu warunku z art. 22 ust. 1
pkt. 4 Ustawy, a Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie
spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone oświadczenie;
1.5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy;
2. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie
zamówienia
w
odniesieniu
do
wymagań
postawionych
przez
Zamawiającego:
2.1 Każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy,
2.2. W odniesieniu do warunku posiadania wiedzy i doświadczenia każdy
Wykonawca musi wykazać spełnienie warunku w zakresie zamówienia przez
niego realizowanego.
2.3. W odniesieniu do pozostałych warunków Wykonawcy muszą wykazać spełnienie
warunku łącznie,
- oceny spełnienia w/w warunków, stosując formułę: spełnia/nie spełnia, na
podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów.
V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU.
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przedstawienia następujących
dokumentów i oświadczeń:
1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy i braku podstaw do wykluczenia
określonych w art. 24 ust.1 Ustawy (Załącznik nr 2 do SIWZ);
1.2. Wykaz zrealizowanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi
podane w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane z należytą
starannością - (Załącznik nr 4 do SIWZ);

1.3. Aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert) odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie
art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy (załącznik nr 3 do SIWZ);
1.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w w pkt. 1.3.
składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę potwierdzający,
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty i oświadczenia muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie musi
być opatrzone adnotacją "za zgodność z oryginałem" oraz czytelnym podpisem lub
podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczęcią.
VI. INFORMACJA
Z WYKONAWCAMI

O

SPOSOBIE

POROZUMIEWANIA

SIĘ

ZAMAWIAJACEGO

1. Zgodnie z art. 27 Ustawy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą
poczty elektronicznej lub faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść
dotarła do adresata przed upływem terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Uzupełnienia oferty w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca dokonuje
wyłącznie w formie pisemnej, przewidzianej dla złożenia oferty tzn. w formie
oryginałów lub kserokopii poświadczonych przez Wykonawcę „za zgodnością z
oryginałem”. Nie dopuszcza się uzupełnienia oferty faksem lub drogą
elektroniczną.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień,
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
4. Wszelką korespondencję w sprawie postępowania Wykonawcy winni kierować do
Zamawiającego na adres:
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń
fax. 56 657 77 61, adres e-mail: kmiec@tarr.org.pl
z dopiskiem:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
Nr sprawy TARR/LEASING_SAM/PN/1/2011
5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest p. Beata
Kmieć, tel. (56) 621 04 21, fax. (56) 657 77 61, adres e-mail:
kmiec@tarr.org.pl.
6. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia
Zamawiający będzie kierował korespondencję w sprawie postępowania na adres
wskazany w dokumentach pełnomocnika do reprezentowania.
7. Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego dla Wykonawców.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawcy składają ofertę zawierającą:
1.1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ).
1.2. Dokumenty określone w dziale V SIWZ.
1.3. Oficjalny katalog producenta w celu potwierdzenia, że oferowane samochody
spełniają wymagania określone przez zamawiającego
1.4. Ogólne warunki leasingu lub Ogólne warunki umowy leasingu, jeżeli takie są
stosowane przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia.
1.5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z przepisów lub
innych dokumentów załączonych do oferty;
1.6. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia
– dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z zapisami art. 23
Ustawy;
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Oferta powinna być:
5.1. Napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką,
5.2. Oferta (formularz ofertowy) i wszystkie załączniki do oferty powinny być
podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z
zapisem w rejestrze stosownym firmy lub zgodnie z załączonym
pełnomocnictwem,
5.3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę,
5.4. Zaleca się by wszystkie zapisane strony Oferty oraz załączników do niej, były
ponumerowane kolejnymi numerami, a strony nie zawierające podpisów –
parafowane przez osobę podpisującą Ofertę,
5.5 Zaleca się by kartki oferty i załączników były spięte w jedną całość w sposób
uniemożliwiający ich przypadkową dekompletację,
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Wzory formularzy należy wypełniać ściśle wg wskazówek określonych w SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek zmian w treści załączonego formularza.
8. Wymaga się, aby oferta wraz załącznikami były dostarczone w jednej nieprzejrzystej
i trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego
na adres:
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167
oraz powinna być oznakowana w sposób następujący:
OFERTA NA
Leasing operacyjny z opcją wykupu dwóch samochodów osobowych
Nr sprawy TARR/LEASING_SAM/PN/1/2011

z dopiskiem: „Nie otwierać przed dniem: 27.04.2010 godz. 9.30.
a ponadto opatrzona powinna być nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
9. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmian, poprawek, itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana
oferta, tj. w trwałej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.
Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
10. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na
zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą
otwierane w pierwszej kolejności, koperty zawierające oferty wycofywane nie będą
otwierane.
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena zamówienia musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia, z
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług).
2. Cena stanowić będzie sumę kwot obejmującą:
2.1. sumę rat leasingowych włącznie z wkładem własnym,
2.2. sumę kwot stanowiących wartość wykupu samochodów osobowych.
3. Wszelkie dodatkowe
leasingowych.

opłaty manipulacyjne zostaną

uwzględnione

w

ratach

4. Cenę należy obliczyć na podstawie zestawień i tabel określonych we wzorze
formularza oferty, podając stawki lub wartości określone w tym wzorze.

IX. KRYTERIA WYBORU OFERTY, ICH ZNACZENIE i SPOSÓB OCENY OFERT
1. Kryteriami wyboru oferty jest łączna cena brutto.
2. Oferty będą oceniane wg następującej zasady:
Kryterium ceny brutto: cena oferty - 100%
Punktacja z dokładnością dwóch miejsc po przecinku obliczona będzie wg formuły:
Pc= Cena najniższej oferty/ Cena badanej oferty * 100 *100%.
Gdzie:
Pc - punktacja cenowa
3. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę
punktów.
X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul.
Włocławskiej 167, 87-10 Toruń, I piętro, (sekretariat), do dnia 27.04.2011 r. do
godz. 9.00.

2. W przypadku dostarczania oferty drogą pocztową, oferta musi być dostarczona na
wskazany adres przed upływem podanego powyżej terminu.
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2011 r., o godz. 9.30, w Toruńskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Włocławskiej 167, I piętro, sala 255.
5. Otwarcie ofert jest jawne.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od
upływu terminu składania ofert.

XII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
2. Zamawiający powiadomi na piśmie
Wykonawców, którzy złożyli oferty.

o

wynikach

postępowania

wszystkich

3. Umowa zostanie podpisana w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego
nie później jednak niż z dniem upływu terminu związania ofertą.
4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1 Pzp, została wybrana,
Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XIII. ISTOTNE WARUNKI UMOWY
Dostawa samochodów nastąpi w terminie 7 dni od podpisania umowy.

XIV. WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Zmiany umowy dopuszczalne będą w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp
(w tym art. 144 ust. 1) wyłącznie za zgodą stron, w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Zamawiający przewiduje, iż zmiany będą mogły nastąpić w
następujących przypadkach:
1.1. z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
1.2. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamówienia zgłoszonych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, po uzyskaniu ich
akceptacji ze strony Zamawiającego;
1.3. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub
obu stron, w szczególności zmiana stawki VAT;
1.4. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań
użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana
treści umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez
strony;

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego zasad określonych w Ustawie, przepisów wykonawczych oraz niniejszej
SIWZ, przysługują środki odwoławcze przewidziane Działem VI – Środki ochrony prawnej
ww. Ustawy.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie postanowienia Ustawy oraz
Rozporządzeń wykonawczych do Ustawy.

Toruń, dnia 19.04.2011 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY
Nazwa i adres
Wykonawcy:..........................................................................................................
...........................................................................................................................
NIP

REGON

Nr konta bankowego
Tel. ................................................
Faks ...............................................
e-mail:……………………………………………………
Adres
korespondencyjny:………………………………………………………………………………………………………………..
Na podstawie ogłoszenia o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na: „Leasing operacyjny dwóch samochodów osobowych” oraz
zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferujemy wykonanie
ww. zamówienia za cenę:

Lp.

Opłata
Wartość
wstępna
(zł)
pojedynczej
Przedmiot zamówienia
1. miesiąc
raty (zł)
od 2 do 31
miesiąca

1.

Wartość
wykupu (zł)
32. miesiąc

Całkowita
cena brutto
(zł)

Leasing operacyjny dwóch
samochodów osobowych
fabrycznie
nowych
(rocznik 2011)
Marka:……………………….
Typ:…………………………..
Model:………………………..
Rocznik:……………………..

1. Oświadczamy, że w ww. cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty
wykonania i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie została
zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji
zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 3 (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759).
2. Oświadczamy, że:
2.1. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń,
2.2. wypełniliśmy i załączyliśmy wszystkie żądane przez Zamawiającego załączniki,
2.3. treść oferty jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni
kalendarzowych, których bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia …………………
(jeśli dotyczy).
5. Oferta została złożona na .................... kolejno ponumerowanych stronach /
kartkach*.
6. Załącznikami do niniejszej oferty są:
……………………………………..
……………………………………..
………………………………..
(Miejscowość, data)

…………………………………
(Pieczęć i podpis Wykonawcy lub pełnomocnika)

Załącznik nr 1a do Formularza Oferty
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Parametr*
SILNIK
Pojemność skokowa (cm3)
Moc maksymalna (KM) przy obr./min.
Moment obrotowy (Nm) przy obr./min.
Wtrysk
Emisji spalin norma
Typ silnika
ZUŻYCIE PALIWA
Cykl miejski (l/100 km)
Cykl mieszany (l/100 km)
Cykl pozamiejski (l/100 km)
OSIĄGI DROGOWE
Prędkość maksymalna (km/h)
Przyspieszenie 0-100 km/h (s)
Elastyczność 60-100 km/h na 4 biegu (s)
OPNY / FELGI
Felgi aluminiowe 17” + opony letnie
(komplet)
Felgi stalowe 16” + Opony zimowe (w
cenie samochodu) (komplet)
Koło zapasowe
HAMULCE
Hamulce przód
Hamulce tył
NAPĘD / SKRZYNIA BIEGÓW / UK
Napęd
Skrzynia biegów
Układ kierowniczy
NADWOZIE
Liczba drzwi
Ilość pasażerów
Typ nadwozia
Kolor
Zderzaki, lusterka, klamki
WYPOSAŻENIE
Klimatyzacja
Klimatyzowany schowek
Elektrycznie regulowane szyby
Elektrycznie
regulowane
lusterka
z
podgrzewaniem
Przednie reflektory
Lusterko w osłonach przeciwsłonecznych
Regulowanie kolumny kierownicy
Oświetlenie kabiny
Podłokietnik siedzeń
Uchwyty na napoje
Składanie tylnych siedzeń

Opis parametru*

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56


Uchwyty mocujące w bagażniku
Radio z CD
Głośniki
Wyświetlacz wielofunkcyjny
Wejścia Aux, USB
Tapicerka
Czujnik parkowania
BEZPIECZEŃSTWO
Układ zapobiegający blokowaniu kół
Kontrola stabilności jazdy
Elektroniczny rozdział siły hamowania
Kontrola ciśnienia w oponach
Przednie poduszki powietrzne
Kurtyny powietrzne
Boczne poduszki powietrzne
INNE
Dywaniki podłogowe
Zamek centralny z sys. alarmowym
Gaśnica
Podnośnik, klucz do wym. kół
Gwarancja podstawowa
Autoryzowana stacja obsługi

wg. oficjalnych danych katalogowych producenta dla danego modelu

UWAGA! Do oferty należy dołączyć wypełnioną zgodnie z danymi katalogowymi
powyższą
specyfikację
oraz
oficjalny,
aktualny
katalog
producenta
potwierdzający wszystkie ww. parametry samochodu.
………………………………..
(Miejscowość, data)

…………………………………
(Pieczęć i podpis Wykonawcy lub pełnomocnika)

Załącznik nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału na podstawie art. 44
w związku z art. 22 ust.1 ustawy Pzp
Nazwa
Wykonawcy:.....................................................................................................
Adres
Wykonawcy:.....................................................................................................
Nr tel................................................, Nr fax...................................................
Oświadczamy, że:
1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759,).
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy
podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759,).
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k.
………………………………..
(Miejscowość, data)
..........................................
(Pieczęć i podpis
Wykonawcy lub pełnomocnika)

Załącznik nr 3 do SIWZ
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp *
Nazwa Wykonawcy:......................................................... ………………………………………
Adres
Wykonawcy:........................................................................................................
............................................................................................................................
Nr tel..................................................... Nr fax.....................................................

Oświadczam, że brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k.

(*W przypadku składania oferty przez Wykonawców będących osobami fizycznymi)
………………………………..
(Miejscowość, data)
......................................................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy lub pełnomocnika)

Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ
wykonanych usług
L.p.

Przedmiot leasingu

1.

Przedmiot leasingu:
……………………………………
…………………………………………………

2.

Przedmiot leasingu:
……………………………………
……………………………………………………

Wartość
leasingu

Odbiorca

Data
wykonania
(dd-mm-rr do
dd-mm-rr)

……
UWAGA!
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wymienione usługi
zostały należycie wykonane
………………………………..
(Miejscowość, data)
..............................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy lub
pełnomocnika)

