Załącznik nr 2 do SIWZ

(pieczęć firmy)

miejscowość, data ...................
FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres Wykonawcy:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
NIP......................................................................
REGON................................................................
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
..........................................................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
..........................................................................................................................
Numer telefonu:................................................
Numer faksu.....................................................
e-mail ..............................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym składamy niniejszą ofertę w postępowaniu
pn: „Dostawa

samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego”

oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za CENĘ ryczałtową brutto:
Cena Brutto: ……………………………………………….zł.
(słownie: ……………………………………………………………………………………… )
Cena Netto: ........................................................................... zł.
(słownie:
…………………………………….
………………………………………………… )
podatek VAT: ……………………………………….zł.
(słownie:
………………………………….
…………………………………………………… )

Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym łączną cenę brutto za
wykonanie przedmiotu zamówienia obliczoną jako sumę 60 rat leasingowych w tym:
a) wartości pierwszej raty leasingowej tj. wpłaty początkowej stanowiącej kwotę
50 000 zł.
b) oraz wartości kolejnych, równych 59 rat leasingowych;
c) wartości wykupu przedmiotu leasingu stanowiącą 1,0 % wartości samochodu
d) wartości rejestracji pojazdu;
e) wartości podatku od towarów i usług.
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Składniki ceny łącznej:
L.p.

Wyszczególnienie opłat
1 samochodu osobowego

1.
2.

Pierwsza rata leasingowa tj. wpłata początkowa
Podać wartość pojedynczej raty, która będzie spłacana w 59
równych ratach leasingowych4:
…………………………………..zł netto
podatek VAT ………………..zł o stawce ……%
…………………………………..zł brutto
Wartość wykupu przedmiotu leasingu stanowiącą 1,0%
wartości samochodu.
Wartość rejestracji pojazdu

3.
4.

za

leasing

operacyjny

Razem :
Suma pozycji nr 1, 2,3 i 4:
poz. 1- pierwsza rata leasingowa tj. kwota 50 tys. zł.
poz. 2 – 59 równych rat leasingowych
poz. 3 - wartość wykupu przedmiotu leasingu stanowiącą 1,0%
wartości samochodu
poz. 4 - wartość rejestracji pojazdu

Wartość netto w
PLN1

Wartość
Wartość brutto
podatku VAT
w PLN3
2
w PLN
……………….
…………
………………
Wartość 59 rat leasingowych
………………

………….

………………..

………………

……………

………………..

………………

……………

………………..

…………….

…………..

………………..

1. OFERUJEMY termin dostawy przedmiotu zamówienia
kalendarzowych (liczony od daty zawarcia umowy).

wynoszący

…………5

dni

2. OFERUJEMY termin gwarancji i rękojmi na przedmiotu zamówienia wynoszący …………6
miesięcy.
3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w ofercie.
5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Istotnych postanowieniach
umowy.
1 Wypełnia Wykonawca.
2 Wypełnia Wykonawca.
3 Wypełnia Wykonawca.
4 Wypełnia Wykonawca.
5 Podaje Wykonawca. W przypadku braku podania terminu dostawy przez Wykonawcę

w pkt. 1 Formularza
ofertowego - Załącznika nr 4 do SIWZ Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin
dostawy tj . 60 dni kalendarzowych. Jeżeli Wykonawca wskaże inny termin dostawy ponad maksymalny 60
dni kalendarzowych, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

6 Podaje Wykonawca. W przypadku braku podania terminu gwarancji i rękojmi Wykonawcę

w pkt. 2 Formularza
ofertowego - Załącznika nr 4 do SIWZ Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny termin
gwarancji dostawy tj . 60 miesięcy . Jeżeli Wykonawca wskaże inny gwarancji ponad minimalny 60 miesięcy,
oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.
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6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest
pierwszym dniem biegu terminu.

7. OŚWIADCZAMY, że:
- Zamówienie zamierzamy wykonać samodzielnie lub
- Zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia niżej wymienionym
podwykonawcom (*niepotrzebne skreślić, a wymagane informacje uzupełnić, jeśli dotyczy):
L.p.

Nazwa części zamówienia

Nazwa podwykonawcy

Określenie części zamówienia
powierzonej do wykonania
podwykonawcy (% lub zł)

8. Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (właściwe
zaznaczyć): tak
nie
Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36):
Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

9.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 7.
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 8.

10. Składając ofertę, informujemy Zamawiającego, że wybór naszej oferty:
(W przypadku wyboru opcji a), opcję b) należy przekreślić. W przypadku wyboru opcji b), należy
uzupełnić wymagane informacje, a opcję a) przekreślić)
a) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
b) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
Z uwagi na to, iż wybór naszej oferty będzie
prowadził do powstania obowiązku podatkowego u
Zamawiającego wskazuję(emy) informacje, o
których mowa w art. 91 ust. 3a ustawy: Nazwa
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do powstania
obowiązku podatkowego u Zamawiającego9

Wartość towaru lub usługi bez podatku od
towarów i usług

7 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

8 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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…………………………………………………
…………………………………………………

……………………………………………….
……………………………………………….

19.Strony oferty od….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2018 r., poz. 419 z późn.
zm.).Zastrzegamy, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazujemy, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (wypełnić jeżeli dotyczy)
20. Do oferty dołączono następujące załączniki:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

……………….………………………..
(data, imię i nazwisko oraz podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

9 Wykonawca wypełnia tabelę tylko w przypadku, gdy wybór jego oferty prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
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Załącznik nr 2a do SIWZ

Opis oferowanego samochodu osobowego
Marka samochodu: ………..……………………………………………..
(proszę podać nazwę marki samochodu)

Nazwa modelu samochodu: …………….………………………
(proszę podać nazwę modelu samochodu)

Wymagane warunki techniczne:
Lp.

Warunki techniczne

Parametry minimalne dla
samochodu

1

Rok produkcji

fabrycznie nowy, pochodzący z
wyprzedaży rocznika 2019 lub
bieżącej produkcji na 2020 roku

2

Długość całkowita
standardowa (bez stylizacji
i haka holowniczego)

powyżej 4700 mm

3

Szerokość bez lusterek

powyżej 1800 mm

4

Typ silnika

diesel

5

Pojemność silnika

min. 1960 cm3 do max. 2400 cm3

6

Moc silnika

min. 190 KM

7

Skrzynia biegów

automatyczna z napędem 4x4

8

Nadwozie

typu SUW (5 drzwiowe) 7 osobowe

9

Kolor nadwozia

biały

10

Szyby

przyciemnione tylne szyby

12

Fotele

podgrzewane przód i tył

Wypełnia Wykonawca
podając dla
oferowanego
samochodu oferowane
właściwości
samochodu/parametry10

Wymagane minimalne wyposażenie:
Lp.

Wyposażenie

Wymagane dla

Wykonawca podaje

10 Brak podania przez Wykonawcę wymaganego wyposażenia powoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej
z SIWZ.
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samochodu

1

Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu i z tyłu

wymagane

2

ABS z rozdziałem siły hamowania, wspomaganiem nagłego
hamowania i dynamicznym systemem kontroli trakcji

wymagane

3

Tempomat z ogranicznikiem prędkości

wymagane

4

Fabryczny alarm

wymagane

5

Immobiliser

wymagane

6

Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem

wymagane

7

Klimatyzacja min. 3-strefowa

wymagane

8

Filtr przeciwpyłowy

wymagane

9

Fabryczny radioodtwarzacz

wymagane

10

Nawigacja

wymagane

11

Wspomaganie układu kierowniczego oraz regulowana w dwóch
płaszczyznach kolumna kierownicy

wymagane

12

Pełne oświetlenie zewnętrzne samochodu do jazdy dziennej i
nocnej w technologii LED

wymagane

13

Elektryczne otwierane szyby drzwi przednich i tylnych

wymagane

14

Elektrycznie sterowane oraz podgrzewane lusterka zewnętrzne

wymagane

15

Komplet opon zimowych (4 szt.) i komplet kół letnich lub
wielosezonowych ( z felgami ze stopów lekkich) (4 szt.) oraz
komplet dywaników gumowych

wymagane

16

Obręcze ze stopów lekkich

wymagane

17

Koło zapasowe, podnośnik i klucz

wymagane

19

Hak holowniczy

wymagane

dla oferowanego
samochodu (wpisać
TAK/NIE)11

………………..............................................................
(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
1111Brak podania przez Wykonawcę wymaganego wyposażenia powoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ
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Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego
prowadzonego przez Gminę Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w
związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki
naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………..
……...........…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY,
ZAMIERZA POWIERZYĆ CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA:

KTÓREMU

WYKONAWCA

Oświadczam, że w stosunku do podwykonawcy/ów:
……………………………………………………………………..….……
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
któremu zamierzam powierzyć wykonania część zamówienia nie zachodzą podstawy wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego
prowadzonego przez Gminę Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk, oświadczam, że spełniam warunki
udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 4 do SIWZ

(pieczęć firmy)

miejscowość, data ..........................

OŚWIADCZENIE
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Niniejszym oświadczam, że:
1. nie należę/my do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa samochodu osobowego
w formie leasingu operacyjnego” *
lub
2. należę/my do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli
oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa samochodu
osobowego w formie leasingu operacyjnego”* w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018r. poz. 798 z późn. zm.).
Poniżej przedstawiamy listę Wykonawców, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu
należących do tej samej grupy kapitałowej:
1) …………………………………………………………………………………………..
2) …………………………………………………………………………………………..
3) …………………………………………………………………………………………..
4) …………………………………………………………………………………………..
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
Uwaga!
Niniejsze oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni
od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5ustawy Pzp.
……….……………………………
(Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki)

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5 do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
W wyniku przeprowadzonego postepowania zostanie zawarta umowa pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający wymaga aby w Wykonawca w terminie 7 dni od
wyboru oferty przed podpisaniem umowy na przedmiot zamówienia przedstawił do akceptacji wzór
umowy leasingowej oraz harmonogram spłat rat leasingowych. Zamawiający wymaga aby w treści
umowy znalazły się zapisy określone w niniejszym załączniku i zobowiązania wynikające ze
złożonej oferty.
1.
Umowa została zawarta w wyniku na podstawie dokonanego przez Zamawiającego
wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
2.
Ilekroć w umowie jst mowa o:
1) Leasingodawcy – należy prze to rozumieć Wykonawcę,
2) Leasingobiorcy– należy prze to rozumieć Zamawiającego
Gminę Brańsk
ul. Rynek 8, 17 – 120 Brańsk
NIP
5432069840
REGON 050659013
reprezentowaną przez:
1) Andrzeja Jankowskiego - Wójta Gminy,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Moniki Agnieszki Dygas,
3.
4.
5.

6.

7.

Przedmiotem umowy jest leasing operacyjny jednej sztuki fabrycznie nowego, samochodu
osobowego zgodnie z załączoną do niniejszej umowy specyfikacją istotnych warunków
zamówienia wraz z załącznikami i ofertą Wykonawcy/ Leasingodawcy.
Czas trwania umowy 60 miesięcy, licząc od daty przekazania przedmiotu umowy leasingu
tj. samochodu osobowego potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym.
Leasingodawca wyda Leasingobiorcy samochód w terminie do 60 dni kalendarzowych od
dnia zawarcia umowy (w przypadku wskazania w ofercie krótszego terminu należy
uwzględnić termin wskazany w ofercie Wykonawcy). Wydanie samochodu nastąpi w
dniach od poniedziałku do piątku , w godzinach 8.30 – 15.30. Samochód należy podstawić
pod Urząd Gminy Brańsk ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk.
Samochód podstawiony do Leasingobiorcy powinien być:
a) Dopuszczony do ruchu przez właściwy organ administracji;
b) zatankowany do pełna;
c) wyposażony w komplet kół (letnie i zimowe) założone zgodnie ze wskazaniami
atmosferycznymi;
Leasingodawca wyda Leasingobiorcy:
a) dowód rejestracyjny;
b) instrukcję obsługi;
c) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem karty pojazdu wraz z numerem
homologacji;
d) dokument gwarancyjny wystawiony prze producenta samochodu;
e) dokument ubezpieczenia zwarty na koszt Leasingobiorcy;
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8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

Leasingodawca poinformuje Leasingobiorcę o terminie odbioru samochodu w formie
pisemnej co najmniej 5 dni przed proponowanym terminem odbioru.
Odbiór samochodu będzie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym
przez osobę upoważnioną ze strony Leasingodawcy i Leasingobiorcy.
W przypadku gdy samochód ma jakiekolwiek wady lub jest niezgodny z warunkami
niniejszej umowy, siwz oraz ofertą Leasingodawcy, lub brak jest jednego z dokumentów, o
których mowa w pkt. 7, Leasingobiorca odmówi odbioru samochodu oraz wyznaczy
Leasingodawcy termin na usunięcie wad lub braków w terminie, nie dłuższym niż 30 dni.
Po bezskutecznym upływie tego terminu Leasingobiorca ma prawo odstąpić od umowy w
całości.
Leasingobiorca zobowiązuje się:
a) korzystać z samochodu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem;
b) utrzymywać samochód w stanie przydatnym do umówionego użytku przez cały
okres obowiązywania umowy oraz dokonywania wszelkich napraw koniecznych do
zachowania w stanie nie pogorszonym;
c) ponosić koszty pełnego ubezpieczenia komunikacyjnego w zakresie (OC, AC,
Assistance w ruchu krajowym i zagranicznym pojazdów, NNW) przez cały okres
objęty umową oraz ponosić wszelkie koszty i opłaty serwisu.
d) nie dokonywać przebudowy samochodu;
e) informować Wykonawcę / Leasingodawcę o ujawnionych w samochodzie wadach;
f) nie oddawać samochodu osobom trzecim albo do nieodpłatnego używania,
ograniczenie to nie dotyczy osób zatrudnionych lub wykonujących pracę na rzecz
Zamawiającego/ Leasingobiorcy na podstawie umów o pracę Zlecenie lub o dzieło.
g) Dokonywać spłat rat leasingowych zgodnie z harmonogramem spłat.
Leasingodawca ubezpieczy przedmiot leasingu od daty jego rejestracji w towarzystwie
ubezpieczeń zaakceptowanym przez Leasingobiorcę.
Leasingodawca zaproponuje w formie pisemnej co najmniej 5 dni przed planowanym
terminem odbioru przedmiotu leasingu warunki ubezpieczenia komunikacyjnego w
zakresie (OC, AC, Assistance w ruchu krajowym i zagranicznym pojazdów, NNW) od
wskazanego prze siebie towarzystwa ubezpieczeniowego. Leasingobiorca może skorzystać
z propozycji Leasingodawcy lub samodzielnie wskazać towarzystwo ubezpieczeniowe , w
którym przedmiot leasingu ubezpieczy na korzystniejszych warunkach.
Umowa ubezpieczenia będzie pokrywać ochroną co najmniej ryzyko odpowiedzialności
cywilnej (OC) na terenie RP, autocasco (AC), ryzyko kradzieży i Assistance w ruchu
krajowym i zagranicznym pojazdów oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW). Umowę ubezpieczenia przedmiotu leasingu będzie zawierał
Leasingodawca
z Ubezpieczycielem na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
Po zakończeniu umowy Leasingobiorcy przysługuje prawo nabycia przedmiotu leasingu
za cenę w złożonej ofercie tj. wartość wykupu przedmiotu leasingu stanowiącą 1,0%
wartości samochodu w terminie 14 dni od wygaśnięcia umowy leasingu, pod warunkiem
uiszczenia wszystkich opłat i należności wynikających z umowy.
W przypadku, gdy Leasingobiorca nie nabędzie przedmiotu leasingu po zakończeniu
umowy, jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu przedmiotu leasingu wraz ze
wszystkimi jego dokumentami i fabrycznym wyposażeniem otrzymanym przy odbiorze.
Po upływie okresu leasingu a także w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy
Leasingobiorca wyda Leasingodawcy samochód w siedzibie Leasingodawcy. Wydanie
samochodu nastąpi na podstawie protokołu podpisanego prze obie Strony. Powyższe nie
dotyczy sytuacji, gdy Leasingobiorca korzysta z prawa wykupu.
Osoby wyznaczone do koordynacji niniejszej umowy:
1) ze strony Leasingodawcy : Pan/Pani ……………………….. tel. …………………….
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19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.

email:……………………@…………………….
2) ze strony Leasingobiorcy : Pan/Pani ……………………….. tel. …………………….
3) email:……………………@…………………….
Zmawiający/ Leasingobiorca zapłaci Wykonawcy/ Leasingodawcy z tytułu należytej
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczałtowe w całkowitej
wysokości
brutto
……………………………………..zł.
słownie:
…………………………………………,w tym:
- podatek VAT w wysokości …………………………………………..zł. o stawce………….
%
- kwota netto w wysokości …………………………………………………….zł.
Wyżej opisane wynagrodzenie zostanie zapłacone w wysokości określonej w założonej
ofercie w sposób szczegółowo określony w umowie leasingowej z uwzględnieniem
następujących składników:
a) pierwsza rata leasingowa tj. wpłata początkowej stanowiąca kwotę 50 000 zł. – płatność
przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu leasingu, o którym mowa w
ust. 8
b) 59 równych miesięcznych rat leasingowych - płatność zgodnie z harmonogramem
finansowym spłat na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, nie później niż
w terminie określonym w harmonogramie spłat;
c) wartości wykupu przedmiotu leasingu stanowiącą 1,0 % wartości samochodu.
Leasingodawca zapłaci Leasingobiorcy karę umowną :
a) za niewydanie samochodu w terminie 30 dni kalendarzowych (w przypadku wskazania
w ofercie krótszego terminu należy uwzględnić termin wskazany w ofercie
Wykonawcy) od daty zawarcia umowy w wysokości 0,1 % kwoty, całkowitego
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 20, za każdy dzień opóźnienia w
wydaniu samochodu,
b) w wysokości 0,25% kwoty wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w ust. 20, wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu
Leasingobiorcy kompletu dokumentów wymienionych w ust. 7.
c) w przypadku odstąpienia od umowy przez którakolwiek ze Stron, z przyczyn leżących
po stronie Leasingodawcy, w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto , o
którym mowa w ust. 20, a w przypadku częściowego odstąpienia 5% wynagrodzenia
brutto za przedmiot umowy, którego dotyczy odstąpienie.
Leasingobiorca zapłaci Leasingodawcy karę umowną z przyczyn leżących po stronie
Leasingobiorcy, w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto , o którym mowa w
ust. 20, a w przypadku częściowego odstąpienia 5% wynagrodzenia brutto za przedmiot
umowy, którego dotyczy odstąpienie.
Leasingobiorca będzie mógł odstąpić od umowy, jeżeli Leasingodawca zaprzestał
prowadzenia działalności albo wszczęto wobec niego postepowanie likwidacyjne lub
upadłościowe bądź naprawcze – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy
Zamawiający/Leasingobiorca powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających
odstąpienie od umowy z tych przyczyn.
Leasingobiorca może także odstąpić od umowy w przypadku przewidzianym w art. 145
ustawy Pzp.
Leasingobiorca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych
przewyższających wysokość kar umownych.
Leasingobiorca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli Leasingodawca
będzie się opóźniał z dostawą samochodu powyżej 30 dni.
Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Leasingobiorcę z przyczyn, o
których mowa w ust. 21, 23, 24, Leasingobiorca jest zwolniony z obowiązku zapłaty
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28.
29.

30.

31.
32.
33.

Leasingodawcy wynagrodzenia płatnego i należnego za okres przypadający po dniu
rozwiązania umowy.
Istotne zmiany u mowy leasingu wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod
rygorem nieważności.
Leasingobiorca dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:
a) w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji,
gdy
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla
usług
objętych
przedmiotem
Umowy.
W
takim
przypadku
Leasingobiorca/Zamawiający
dopuszcza
możliwość
zmiany
wysokości
wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co
do części wynagrodzenia za dostawy, których do dnia zmiany stawki podatku VAT
jeszcze nie wykonano;
b) zmiany opłat i prowizji obowiązujących u Leasingodawcy/ Wykonawcy.
Jednoczenie leasingodawca gwarantuje stałą wysokość raty leasingowej.
Zmiany wskazane w ust. 30 są dopuszczalne pod warunkiem przedstawienia
Leasingobiorcy przez Leasingodawcę pisemnej informacji o proponowanej zmianie wraz
z wyjaśnieniem przyczyn proponowanej zmiany i uzyskaniem pisemnej zgody
Leasingobiorcy.
Inne nieistotne zmiany do umowy takie jak np. zmiana osób wyznaczonych do
koordynacji umowy, wymagają zachowania formy pisemnej, w postaci skutecznego
powiadomienia drugiej Strony.
W przypadku rozbieżności pomiędzy Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingu (OWUL)
przedstawionymi przez Leasingodawcę a Istotnymi Postanowieniami do Umowy,
pierwszeństwo będą mieć Istotne Postanowienia do Umowy.
Zakazana jest zmiana podmiotowa po stronie Leasingodawcy realizującego zamówienie.

34. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Istotnymi Postanowieniami do Umowy
stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy pzp nie stanowią inaczej.
35. Sprawy sporne będą rozstrzygane
Leasingobiorcy.

przez sąd powszechnego właściwy dla siedziby

36. Klauzula Informacyjna.
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016 r., str.1), dalej „RODO”, Zamawiający/Leasingobiorca informuje Wykonawcę/
Leasingodawca a Leasingodawca potwierdza otrzymanie informacji, iż:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy/Leasingobiorcy oraz osób, których dane
Wykonawca/ Leasingodawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest:
Urząd Gminy Brańsk ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk, tel. 85 7375031, fax: 857375804,
e-mail: sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl
dane osobowe Wykonawcy/Lesengodawcy przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „” prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.);
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2) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.), dalej
„ustawa PZP”;
3) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art.97 ust.1 ustawy PZP, przez
okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Dane te mogą być
przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn.
zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy;
4) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy PZP;
5) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
6) Wykonawca posiada:
a)
na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących
Wykonawcy;
b)
na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Wykonawcy danych osobowych;
c)
na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d)
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Wykonawca, że przetwarzanie danych osobowych
Wykonawcy dotyczących narusza przepisy RODO;
7) Wykonawcy nie przysługuje:
a)
w związku z art.17 ust.3 lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b)
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO;
c)
na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Wykonawcy danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.c
RODO.
Integralną częścią umowy są:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2. Oferta przetargowa Wykonawcy.
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