
 
 

   

 

 

Szczecin, dnia 17.07.2017 r. 

 

Zapytanie ofertowe nr 9/FUR/2017 

 

Szanowni Państwo, 

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizując Projekt pn.: „Fundusz Usług Rozwojowych w 

województwie zachodniopomorskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 

2014 - 2020, zaprasza do przedstawienia oferty zgodnie z poniższą specyfikacją: 
 

Przedmiot 

zamówienia. 

Zakres usługi/ 

zakupu 

Przedmiotem zamówienia jest usługa leasingu 2 fabrycznie nowych 

samochodów Toyota Yaris, rok produkcji 2017. 

 

Wymagania zamawiającego co do parametrów usługi: 

 

- przedmiot leasingu: 2 fabrycznie nowe samochody Toyota Yaris, rok 

produkcji 2017, 

- wartość przedmiotu leasingu: 49.364,00 zł brutto za sztukę, tj. 98.728,00 zł 

za dwie sztuki, 

- rodzaj leasingu: finansowy, 

- wpłata wstępna zamawiającego: 0%, (dopuszcza się możliwość 

podwyższenia kwoty pierwszej raty leasingowej max do 4-krotności 

średniej wartości raty), 

- wartość wykupu (koszt przeniesienia własności): 1,00 zł, 

- termin pierwszej płatności z tytułu umowy leasingowej: sierpień 2017 r., 

- termin płatności ostatniej raty leasingu: do marzec 2020 r., 

- częstotliwość rat: miesięczna, 

- waluta leasingu: PLN. 

Termin dostawy 

/uruchomienia 

leasingu  

Do 4.08.2017 r. 

KOD CPV: 661140002 – usługi leasingu finansowego 

Informacje 

dodatkowe 

Do zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Procedura zapytania ofertowego zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą 

konkurencyjności. 

Forma płatności Płatność w miesięcznych ratach. 

Oferta  Oferta musi być sporządzona poprzez wypełnienie formularza METRYCZKI 

OFERTY, zgodnie z wzorem i musi zawierać co najmniej: 



 
 

   

 

 

 

1. przedmiot leasingu, 

2. wartość przedmiotu leasingu, 

3. rodzaj leasingu, 

4. wysokość wpłaty wstępnej,  

5. harmonogram płatności zawierający kwoty i terminy, 

6. kwoty i tytuły innych opłat (np. opłata rejestracyjna), 

7. łączną sumę wszystkich płatności z tytułu umowy, 

8. wartość wykupu, 

9. walutę leasingu. 

 

Do oferty należy dołączyć: 

1. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Polską 

Fundacją Przedsiębiorczości zgodnie z wzorem, 

2. Dokument lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię 

dokumentu potwierdzającego prawo do składania oświadczeń w imieniu 

Oferenta. 

3. Wzór umowy leasingowej. 

4. Ogólne warunki umowy leasingu. 

5. Podstawę kalkulacji warunków finansowych umowy – wskazanie stopy 

bazowej. 

6. Warunki zabezpieczenia umowy leasingowej. 

7. Warunki ubezpieczenia przedmiotu leasingu w wartości brutto (jeżeli 

występują). 

8. Rodzaj procedury oraz czas oczekiwania na decyzję. 

9. Wykaz niezbędnych dokumentów Zamawiającego do wniosku/umowy 

leasingowej. 

10. Termin związania ofertą. 

11. Ewentualne dodatkowe, nieodpłatne usługi, np. rejestracja pojazdu 

przez leasingodawcę, tablice rejestracyjne pojazdu zgodne z siedzibą 

zamawiającego (Szczecin), preferencyjne ubezpieczenie. 

Termin 

nadsyłania ofert 

Do  24.07.2017 r. włącznie 

 



 
 

   

 

 

Miejsce i sposób 

składania ofert: 

 

- osobiście w siedzibie Fundacji,  

- pocztą na adres: ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin,  

- pocztą elektroniczną na adres d.mikolajczyk@pfp.com.pl 

- faxem na nr 91 312 92 02 

Kryteria 

wyboru/wagi 

punktowe  

Kryteria formalne: 

1. Termin nadesłania ofert, 

2. Termin dostawy / uruchomienia leasingu 

3. Kompletność i zgodność oferty z zapytaniem ofertowym (na podstawie 

wypełnionej metryczki wraz z załącznikami), 

Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty. 

 

Kryterium oceny oferty: 

Łączna kwota opłat (z tytułu rat leasingu oraz pozostałych opłat) – 100% 

 

Ocena będzie dokonana poprzez zsumowanie kwot wszystkich opłat 

występujących w ofercie i porównanie ich z kwotami opłat występujących w 

pozostałych ofertach. 

Wybrana będzie oferta, dla której kwota wszystkich opłat będzie najniższa. 

Harmonogram 

realizacji 

zamówienia 

W miesięcznych ratach płatnych do marca 2020 r., zgodnie z umową leasingu 

Warunki 

zmiany umowy 

Zamawiający dopuszcza zmianę realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:  

1. gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży 

w interesie Zamawiającego - zmiana umowy jest dopuszczalna w 

zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego; 

2. działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zadania w 

określonym pierwotnie terminie - termin zostanie przedłużony o czas 

działania siły wyższej oraz o czas potrzebny do usunięcia skutków tego 

działania; 

3. zmiany ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku, gdy w 

trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku 

VAT dla usług objętych przedmiotem Umowy, Strony dokonają 

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części 

wynagrodzenia zakresu zadania, którego w dniu zmiany stawki podatku 

VAT jeszcze nie wykonano; 

4. zaistnienia innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie 

odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru 

wykonawcy i takich, które, gdyby były znane w momencie wszczęcia 

procedury mającej na celu wybór wykonawcy, nie miałyby wpływu na 

udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą.  

Zleceniodawca  Polska Fundacja Przedsiębiorczości 

ul. Monte Cassino 32 

70-466 Szczecin 

NIP 851-22-42-911 

Osoba do 

kontaktu 

Dariusz Mikołajczyk, tel. 91 312 92 06, e-mail: d.mikolajczyk@pfp.com.pl 
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