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Zamawiający: 

EZRA UKSW Sp. z o.o. 

ul. G. Daniłowskiego 31, 01-833 Warszawa  

KRS: 0000728576 NIP: 7010819366  

REGON: 380016423  

e-mail: zamowienia.publiczne@ezrauksw.pl   

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – ROZEZNANIE RYNKU 

1/L/2021 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:  

dostawę w ramach leasingu operacyjnego samochodów osobowych 

 wraz z okresowymi przeglądami 

 

 

 

 

 

 

                    ZATWIERDZAM 

                      

         /-/Jolanta Konopelska 

  Prokurent samoistny EZRA UKSW Sp. z o.o.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Warszawa, dnia 9 marca 2021 r.   

mailto:zamowienia.publiczne@ezrauksw.pl
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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.  

 

EZRA UKSW Sp. z o.o. 

ul. G. Daniłowskiego 31, 01-833 Warszawa  

KRS: 0000728576  

NIP: 7010819366  

REGON: 380016423  

e-mail: zamowienia.publiczne@ezrauksw.pl  

Adres strony internetowej: www.ezrauksw.pl 

 

 

2. Oznaczenie postępowania 

 

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 1/L/2021.  

2. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane 

oznaczenie. 

 

3. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Zapytanie ofertowe” na realizację zamówienia poniżej 130 000,00 pln netto w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019). 

 

4. Przedmiot zamówienia 

 

1. Kody CPV 

 

34.11.00.00-1 Samochody osobowe 

66.11.40.00-2 Usługi leasingu finansowego 

50.11.20.00-3 Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów 

 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Przedmiotem zamówienia 

jest: dostawa w ramach leasingu operacyjnego nowego samochodu osobowego wraz  

z okresowymi przeglądami. 

3. Na przedmiot zamówienia składa się: 

4.3.1. oddanie samochodu Zamawiającemu w ramach leasingu operacyjnego na warunkach 

określonych w zapytaniu ofertowym, do używania na czas określony tj. od dnia wydania do 

dnia przeniesienia własności,  

4.3.2. przeniesienie własności samochodu na Zamawiającego po zakończeniu umowy 

leasingu  

mailto:zamowienia.publiczne@ezrauksw.pl
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w terminie do 15 dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym 

Zamawiający dokonał wpłaty ostatniej raty leasingowej. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.  

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w 

zapytaniu ofertowym oraz ogólnych warunkach umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania 

ofertowego. 

7. Wykonawca może na każdym etapie korzystać z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia. 

Zmiana podwykonawcy podczas realizacji umowy możliwa będzie jedynie za zgodą Zamawiającego.  

8. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców, Zamawiający dopuszcza zastosowanie 

przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w zapytaniu ofertowym.  

9. W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy 

je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym 

przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści zapytania ofertowego. 

Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszym zapytaniu ofertowym lub załącznikach do zapytania 

ofertowego norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.  

Przez rozwiązanie równoważne Zamawiający rozumie takie rozwiązanie, które umożliwia uzyskanie 

założonego w opisie przedmiotu zamówienia efektu za pomocą innych rozwiązań technicznych. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 

 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 2 lata. 

2. Termin i miejsce dokonania dostawy przedmiotu zamówienia: 

Miejscem wykonania zamówienia jest:  EZRA UKSW Sp. z o.o., ul. G. Daniłowskiego 31, 01-833 

Warszawa  – 2 samochody osobowe. 

3. Zamawiający przewiduje zmianę harmonogramu dostawy samochodu, którego odbiór miałaby 

nastąpić, na termin późniejszy, nie później jednak niż w 14 dni od momentu zawarcia umowy o 

udzielenie zamówienia publicznego.  

 

6. Warunki udziału w postępowaniu  
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania na podstawie ustawy Pzp.  

2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy 

w inne przedsięwzięcia gospodarcze ze strony Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia.  

 

7. Oświadczenia i dokumenty, jakie winien dostarczyć Wykonawca w celu wstępnego 

potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu: 
 

Dokumenty dołączane do oferty: 

 

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, złożone na formularzu zgodnym z 

treścią załącznika nr 2  do formularza oferty.  

Oświadczenie składane jest wraz z ofertą. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, dotyczy Wykonawcy (w przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdego z nich). 

3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku 

podstaw do wykluczenia określonych w ustawie Pzp. 

4. W celu potwierdzenia że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego: 

a. Formularz specyfikacji technicznej wypełniony zgodnie z wzorem wynikającym z treści 

załącznika nr 2 do zapytania ofertowego. 

b. Dokumenty producenta zaoferowanego pojazdu, potwierdzające wymagania 

postawione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. 

c. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają 

Pełnomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji Pełnomocnikiem, do reprezentowania ich 

w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć 

stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.  

2) Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 powinno jednoznacznie wskazywać: 

a) jacy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia;   

b) podmiot pełniący funkcję pełnomocnika; 
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c) jakie czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 

spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, badanie 

braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z 

Wykonawców.  

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, są zobowiązani 

przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. 

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z 

pełnomocnikiem, którego dane należy podać w formularzu Oferty, ze skutkiem dla 

wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 

6. dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, czyli dokumenty, o których 

mowa w  pkt 7 do zapytania ofertowego, składa każdy z wykonawców wspólnie  

ubiegających się o zamówienie oraz podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca 

w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

 

 

8.  Opis sposobu przygotowania ofert. 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta zawiera wypełniony formularz „Oferta” (zgodny w treści z wzorem przedstawionym  w  

zapytaniu ofertowym) oraz niżej wymienione dokumenty:  

1) formularz specyfikacji cenowej (Załącznik Nr 1 do formularza oferty), 

2) oświadczenie, o którym mowa w pkt 7 niniejszego zapytania ofertowego, 

3) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z 

innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, 

3. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, 

winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

a) Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. Wymaga się, aby wszelkie zmiany 

w treści oferty były dokonane w sposób czytelny i opatrzone parafą osoby podpisującej 

ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu i 

czytelne wstawienie poprawnego. 

b) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji 

działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie 

pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania 

oferty.  

c) Dokumenty składające się na ofertę - inne niż pełnomocnictwa - zgodnie z § 14 Rozporządzenia  

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. 
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zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 17.10.2018 r. 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1993), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę.  

d) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

5. Zaleca się, aby: 

1) strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty 

powinna być umieszczona informacja o ilości stron.  

2) formularz cenowy nie był sporządzany odręcznie. Niemożność jednoznacznego odczytania 

ceny jednostkowej lub poprawienie jej przez wykonawcę bez zastosowania wymagań 

określonych zapytaniu ofertowym powodować będzie odrzucenie oferty na podstawie 

ustawy Pzp. 

6. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej. 

7. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i 

podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). 

8. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości 

zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane 

oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić 

tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert. 

9. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 

jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać 

będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są 

jawne bez zastrzeżeń.  

10. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 

zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem 

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 

terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 

samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. 

Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
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wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 

dołączone do oferty.  

12. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez 

wykonawcę oferty. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.  

 

 

13. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści zapytania ofertowego, informacje o 

sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i 

dokumentów. 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się elektronicznie oraz za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe osobiście, z uwzględnieniem wymogów dotyczących 

formy wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania 

ofertowego. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednakże nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania 

ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 

wpłynie po upływie terminu wskazanego powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego 

których zamieścił zapytanie ofertowe oraz przekaże wykonawcom, którym przekazał zapytanie 

ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania. 

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 

sprawy określonym w zapytaniu ofertowym. 

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 

winny być składane na adres: 

EZRA UKSW Sp. z o.o. 

ul. G. Daniłowskiego 31, 01-833 Warszawa 

Zamówienia publiczne 

6. Dla poszczególnych czynności wystarczające jest dokonanie czynności drogą elektroniczną na 

adres: zamówienia.publiczne@ezrauksw.pl. 

7. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Ewa Baran, e-mail: 

zamowienia.publiczne@ezrauksw.pl 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego zapytania ofertowego, a treścią 

udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego.  

9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.  

about:blank
mailto:zamowienia.publiczne@ezrauksw.pl
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10. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019, poz. 123), każda ze stron na żądanie drugiej 

strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

11. Ofertę, jak również oświadczenia składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

12. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być 

sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 

poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy 

złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

14. Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 

na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

 

15.  Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona na formularzu specyfikacji 

cenowej (Załącznik Nr 1 do formularza oferty). 

2. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o ceny jednostkowe netto 

przedstawione w formularzu specyfikacji cenowej, zgodnie z zasadą: ilość x cena jednostkowa 

netto = wartość netto + VAT (od wartości netto) = wartość brutto. 

3. Opłaty z tytułu leasingu odbywać będą się w ratach, na podstawie wystawianych faktur na koniec 

każdego miesiąca, z wyłączeniem płatności początkowej w wysokości 20% wartości przedmiotu 

leasingu oraz raty ostatniej obejmującej ewentualne wyrównania. 

4. Cena ofertowa musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, uwzględniać wszystkie wymagania 

Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia, w tym również koszty transportu i rozładunku. 

5. Cena winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski. 
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7. Całkowita cena brutto oferty określona przez Wykonawcę zostanie podana jako cena brutto oferty 

złożonej przez Wykonawcę, tj. wraz z należnym podatkiem VAT od towarów i usług, w wysokości 

przewidzianej ustawowo.   

8. Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą 

podlegały waloryzacji. 

9. Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek 

na zasadach określonych w przepisach ustawy PZP. 

10. Za oczywistą omyłkę pisarską Zamawiający uzna w szczególności podanie przez Wykonawcę 

numeru pakietu niezgodnego z opisem podanym w kolumnie 2. formularza specyfikacji cenowej. 

Wówczas Zamawiający dokona poprawy numeru pakietu zgodnie z opisem podanym w kolumnie 

2. formularza. 

11. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku 

Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego 

oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 

16. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty dla każdej z 

części Zamówienia, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1. Oceny ofert dokonywać będzie Zamawiający w oparciu o następujące kryteria:  

a) cena    - 60 %; 

b) zużycie energii  - 20 %; 

c) emisja CO2   - 10 %; 

d) emisja zanieczyszczeń - 10 %; 

 

Sposób oceny w ramach kryteriów: 

 

a) W kryterium „cena” ocena ofert niepodlegających odrzuceniu, zostanie dokonana przy 

zastosowaniu wzoru: 

 

              Pcb = (Cn / Cb) x 60 pkt.  

 gdzie: 

 

 Pcb – punktacja przyznana ofercie badanej w kryterium; 

 Cn – najniższa cena brutto oferty spośród ofert badanych; 

 Cb – cena brutto oferty badanej; 
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 W kryterium maksymalnie można uzyskać 60 pkt. 

 

 

b) W kryterium „zużycie energii” ocena ofert niepodlegających odrzuceniu, zostanie dokonana 

przy zastosowaniu wzoru: 

 

Pzeb = (Nze / Bze) x 20 pkt 

  

 gdzie: 

  Pzeb – punktacja przyznana ofercie badanej w kryterium; 

 Nze – najniższe zużycie energii spośród ofert badanych; 

 Bze – zużycie energii oferty badanej; 

  

Wykonawcy przedłożą informację nt. średniego zużycia energii (w MJ/km) z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku, obliczone w oparciu o rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 

2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych 

rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. Nr 96, poz. 559 z 2011 r.) jako iloczyn zużycia paliwa (1/km) w 

cyklu ulicznym (cykl miejski – wartość uśredniona) podanego przez wykonawcę i wartości 

energetycznej paliwa wynikającej z załącznika nr 2 do rozporządzenia. 

 

 W kryterium maksymalnie można uzyskać 20 pkt. 

c) W kryterium „emisja CO2” ocena ofert niepodlegających odrzuceniu, zostanie dokonana przy 

zastosowaniu wzoru: 

 

PCO2b = (Nco2 / Bco2) x 10 pkt 

  

 gdzie: 

  

 Pco2b – punktacja przyznana ofercie badanej w kryterium; 

 Nco2 – najniższa wartość emisji dwutlenku węgla (CO2) spośród ofert badanych; 

 Bco2 – wartość emisji dwutlenku węgla (CO2) oferty badanej; 

  

Wykonawcy przedłożą informację nt. emisji dwutlenku węgla (w g/km) w cyklu ulicznym (cykl miejski – 

wartość uśredniona) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, obliczone w oparciu o 

rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena 

obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych 

(Dz.U. Nr 96, poz. 559 z 2011 r.). 

  

 W kryterium maksymalnie można uzyskać 10 pkt. 
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d) W kryterium „emisja zanieczyszczeń” ocena ofert niepodlegających odrzuceniu, zostanie 

dokonana przy zastosowaniu wzoru: 

 

Peb = (Ne / Bco2) x 10 pkt 

  

 gdzie: 

  

 Peb – punktacja przyznana ofercie badanej w kryterium; 

 Ne – najniższa wartość emisji zanieczyszczeń spośród ofert badanych; 

 Be – wartość emisji zanieczyszczeń oferty badanej; 

  

Wykonawcy przedłożą informację nt. sumy emisji zanieczyszczeń tlenków azotu, cząstek stałych oraz 

sumy węglowodorów (w g/km) w cyklu ulicznym (cykl miejski – wartość uśredniona) z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku, obliczone w oparciu o rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 

maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do 

niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. Nr 96, poz. 559 z 2011 r.). 

  

W kryterium maksymalnie można uzyskać 10 pkt. 

 

W celu wyliczenia punktacji w kryteriach wskazanych w pkt b-d) Zamawiający uwzględni wartość 

będącą wartością średnią ważoną arytmetyczną, tj. suma parametrów dla każdego pojazdu zostanie 

podzielona przez łączną liczbę pojazdów. 

 

2. Oferta będzie oceniana w odniesieniu do każdego rodzaju samochodu. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczą punktów w przyjętych w 

postepowaniu kryteriach. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty,  do 

złożenia, w wyznaczonym terminie, ofert dodatkowych. 

5. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma tę samą (z dwoma miejscami po przecinku) liczbę 

punktów Zamawiający nie będzie dokonywał dla tych ofert zaokrągleń.  

6. W przypadku wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający nie będzie 

dokonywał jej oceny punktowej. 

7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

8. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 

9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,  Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
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rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione przy wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności związanych z zawarciem umowy. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający, przed zawarciem umowy, zażąda przedstawienia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 

współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 

(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 

możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 

wykonania zamówienia.  

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. Wzór umowy stanowi załącznik 3 do 

zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy na wzorze Wykonawcy, z 

zachowaniem zapisów wskazanych w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego. 

 

18. Termin, miejsce i sposób składania ofert: 

 

1. Pisemną ofertę należy złożyć do dnia 18 marca 2021 r. w siedzibie Zamawiającego - ul. 

G. Daniłowskiego 31, 01-833 Warszawa, do godz. 10:00. 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu zgodnym z dołączonym 

wzorem stanowiącym załącznik nr 1 oraz ma być podpisana przez osobę wskazaną w 

dokumentach rejestrowych (KRS/CEIDG). W przypadku podpisania oferty przez inną 

osobę należy do oferty załączyć stosowne pełnomocnictwo. Oferta ma znajdować się w 

kopercie zaklejonej i opisanej: „Oferta na leasing”.  

2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

19.  RODO 

 

Szanując Wykonawców oraz dbając o to, aby wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Ich dane 

osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą to ustalić. 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 
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przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), zwanego dalej RODO, informujemy, iż: 

 

1. Administrator  

EZRA UKSW Sp. z o.o. 

ul. G. Daniłowskiego 31, 01-833 Warszawa 

KRS: 0000728576, NIP: 7010819366, REGON: 80016423  

2.  Dane kontaktowe Inspektor Ochrony Danych w EZRA UKSW sp. z o.o. został wyznaczony Inspektor 

Ochrony Danych, dane kontaktowe: Natalia Małysiak; nr telefonu: 539 734 141, adres poczty 

elektronicznej: iodo@ezrauksw.pl 

2. Cele przetwarzania danych osobowych: dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym 

dla udostępniania dokumentacji dotyczącej prowadzenia postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych, w związku z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:  

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z Ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

4. Informacje o odbiorcach danych osobowych: odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są 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. 

5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:  

Dane osobowe są przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 

jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy. 

6. Uprawnienia z art. 15-21 RODO: 

przysługują Pani/Panu prawa do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych,  

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych lub do 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w 

przepisach RODO oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych. 

7. Prawo do wniesienia skargi: 

ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO. 

8. Obowiązek podania danych: 

podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie. 

about:blank
mailto:iodo@ezrauksw.pl
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Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego 1/L/2021 

 

EZRA UKSW Sp. z o.o. 

ul. G. Daniłowskiego 31 

01-833 Warszawa 
 

 

O F E R TA 

dostawa w ramach leasingu operacyjnego   

nowego samochodu osobowego  wraz z okresowymi przeglądami  

 

1. Ja, niżej podpisany/a ............................................................................................................. 

działający/aw imieniu i na rzecz ......................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……, 

(podać nazwę  i siedzibę firmy/ konsorcjum) 

 

zgłaszam akces na dostawę, zgodnie z przedstawioną ofertą, według cen jednostkowych określonych  

w formularzu specyfikacji cenowej.  

 

2. Nasza oferta wynosi: 

 

…………… zł brutto, zgodnie z cenami podanymi w formularzu specyfikacji cenowej. 

 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, akceptujemy jego zapisy w całości i 

nie wnosimy  do  niej zastrzeżeń. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu 

ofertowym. 

5. Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym koszty transportu. 

6. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz jej realizacji od dnia podpisania 

umowy na okres 2 lat. 

7. Oświadczamy, że termin płatności wynosi 30 dni od daty przyjęcia  prawidłowo wystawionej 

faktury. 

8. Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w oświadczeniach i dokumentach przedstawionych 

w przedmiotowej ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną 

świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 

informacji. 
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9. Oświadczamy, że należymy / nie należymy* do grupy małych i średnich przedsiębiorstw, zgodnie  

z definicją MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., załącznik nr 1 do Rozporządzenia, art. 2. 

10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

11. Oświadczamy, że: 

− następujące części zamówienia …….…………… zamierzamy powierzyć podwykonawcom *                   

− nazwa podwykonawcy ……………………………………………………… (o ile jest to wiadome) * 

12. Oferta nasza zawiera łącznie ............  ponumerowanych stron. 

13. Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest ..................................................................... 

tel.: ...............................................................,  faks...........................................................................  

e-mail: ……………..…………………………………………….…… 

14. Wyrażamy zgodę na przesyłanie korespondencji przez Zamawiającego oraz przekazanie wyniku 

przedmiotowego postępowania na numer faksu lub na adres e-mail wskazany powyżej. Data 

przekazania e-maila będzie oznaczała, iż otrzymałem/ łam stosowną informację. 

15. Oświadczamy, że: 

− wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego * 

− wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego *  

w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): 

…………………….. Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca 

obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………………………. zł netto **. 

** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości 

podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w   przypadku: 

− wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

− mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w rt. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku 

od towarów i usług,importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek 

doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 
 

16. Nasz REGON ..............................................    NIP ……………………………...……………… 
 

 

 

 

...................................                                       .....................................................................         

        (data)                                                                     (podpis wykonawcy lub osób upoważnionych  

                                                                                        do występowania w imieniu wykonawcy) 

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 1 do Formularza oferty  do zapytania ofertowego 3/L/2020 

 

 

FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ* 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/L/2021 na dostawę w ramach leasingu operacyjnego  nowego samochodu 

osobowego wraz z okresowymi przeglądami, przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o 

następujące ceny: 

 

Lp Nazwa asortymentu Marka/Model 
jednostka 

miary 
ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto [zł] 

Wartość 

netto [zł] 

VAT 

[%] 
VAT [zł] 

Wartość 

brutto [zł] *) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Samochód osobowy 
 

Szt. 2         

2 Przeglądy serwisowe w ASO pojazdu  
 

Szt. 2      

RAZEM:  X   

 

*) – poz. 1 W wartość brutto powinny być wliczone wszystkie koszty, które poniesie Zamawiający jako korzystający. W szczególności cena powinna obejmować: 

koszt nabycia przez Finansującego przedmiotu zamówienia (leasingu), wszelkie podatki oraz inne opłaty z wyjątkiem podatku od środków transportu, jakie 

powinien uiścić Zamawiający w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy leasingu. Cena obejmuje koszt opłaty za rejestrację pojazdu. Wartość brutto oferty 

będzie rozliczona w formie leasingu operacyjnego, opłaty z tytułu leasingu odbywać będą się w ratach, na podstawie wystawianych faktur na koniec każdego 
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miesiąca, z wyłączeniem płatności początkowej w wysokości 20% wartości przedmiotu leasingu oraz raty ostatniej obejmującej ewentualne wyrównania. 

*)  – poz. 2 – Wartość powinna dotyczyć wszelkich przeglądów serwisowych wynikających z wymagań postawionych przez producenta pojazdów realizowanych w 

autoryzowanej stacji obsługi producenta pojazdów. Opłaty z tytułu przeglądów serwisowych następowały będą tak jak opłaty wskazane w poz.1,2., tj. w 

zryczałtowanych ratach na koniec każdego miesiąca. 

                                                                                                                                 

 

           

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

  (podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy) 

………………………………, dnia ……………………  r
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Załącznik Nr 2 do Formularza oferty do zapytania ofertowego 1/L/2021 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

Na potrzeby ww. przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

przez EZRA UKSW Sp. z o.o.  reprezentowaną przez Prezesa Spółki – Tomasza Rowińskiego 

oświadczam, co następuje: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie  

przepisów ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym  

postępowaniu, tj.:.………………………………………... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu na podstawie 

przepisów ustawy Pzp   z ww. postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….……………………..(podać pełną nazwę/firmę, adres, a 

także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu na podstawie 

przepisów ustawy Pzp   z ww. postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w przedmiotowym  postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w     Ogłoszeniu  o zamówieniu  oraz w Specyfikacji  Istotnych  Warunkach 

zamówienia.  

5. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego w      Ogłoszeniu  o zamówieniu  oraz w Specyfikacji  Istotnych  

Warunkach zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów na zasadach 

określonych w przepisach ustawy Pzp……………………..……………………………… w następującym zakresie: 

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

Na potwierdzenie powyższego składam zobowiązanie tych podmiotów do oddania mi do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 

 

 

.................................,dnia ...................    ………………………………………………..                                                                                                                 

(podpis osób  uprawnionych  do składania   

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

*skreślić niepotrzebne 

 

 



 

       

      EZRA UKSW sp. z o.o. 
      ul. G. Daniłowskiego 31, 01-833 Warszawa 

NIP: 7010819366  

REGON: 380016423  

 

str. 19 
 

Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/L/2021 

  

Opis przedmiotu zamówienia  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach leasingu operacyjnego  nowego samochodu 

osobowego wraz z okresowymi przeglądami. 

2. Zakres zamówienia obejmuje: 
− oddanie samochodu Zamawiającemu (wskazanym podmiotom reprezentowanym przez 

Zamawiającego), w ramach leasingu operacyjnego, do używania na czas określony tj. od dnia 

wydania do dnia przeniesienia własności, 
− przeniesienie własności samochodu na Zamawiającego po zakończeniu umowy leasingu w 

terminie do 15 dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu w którym Zamawiający 

dokonał wpłaty ostatniej raty leasingowej. 

 

Zamawiający szacuje następujące wartość średniorocznych przebiegów dla pojazdów: 

 

EZRA UKSW Sp. z o.o., ul. G. Daniłowskiego 31, 01-833 Warszawa – 20 000 km/rok. 

 

Warunki dotyczące zaoferowanych pojazdów: 

 

Zamawiający wymaga w poz. 1 (samochód osobowy A ) zaoferowania tylko jednego modelu pojazdu (2 

szt.). 

 

Parametry techniczne pojazdów: 

 

SAMOCHÓD OSOBOWY A – 2 szt.  

Marka: …………………… 

Model: ………………… 

Parametry techniczne 

LP. Parametr  Parametr – wymagania Parametr – oferowany 

1.  
Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji nie 

starszy niż 2020 
TAK  (podać) 

2.  Pojemność silnika min. 0,90 cm3 (podać) 

3.  Moc silnika min. 70 KM (podać) 

4.  Rodzaj paliwa 
dowolne paliwo (np. PB, 

ON, LPG, etc.) 
(podać) 

5.  Hybrydowy napęd Opcjonalnie  

6.  Norma emisji spalin min. Euro 6 (podać) 

7.  Napęd przód / tył / 4x4 (podać) 

8.  Rozstaw osi min. 2300 mm (podać) 

9.  Długość samochodu min. 3400 mm (podać) 

10.  Skrzynia biegów automatyczna/manualna (podać) 

11.  Możliwości przewozowe min. 4 osób (podać) 
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12.  Ilość drzwi 3/5 drzwiowe (podać) 

13.  Nadwozie hatchback (podać) 

14.  Kolor nadwozia dowolny (podać) 

15.  Kierownica z lewej strony TAK (podać) 

16.  Tempomat aktywny TAK/NIE  

17. 

Bezdotykowe otwieranie i zamykanie 

elektrycznie sterowanej pokrywy 

bagażnika 

TAK/NIE  

18. 
Elektroniczny start – stop (bezkluczykowe 

uruchamianie samochodu) 
TAK/NIE  

Parametry spalania (do kryterium oceny ofert) 

19.  
Średnie spalanie paliwa w trybie ulicznym 

(miejskim – wg normy NEDC) 
(l/100 km) (podać) 

20. 

Średnie zużycie energii w trybie ulicznym 

(miejskim – obliczone wg zużycia 

wskazanego w pkt 16) 

(MJ/km) (podać) 

21. 
emisja CO2 - w trybie ulicznym (miejskim – 

wg normy NEDC) 
(g/km) (podać) 

22. 

Emisja zanieczyszczeń - suma emisji 

zanieczyszczeń tlenków azotu, cząstek 

stałych oraz sumy węglowodorów - - w 

trybie ulicznym (miejskim – wg normy 

NEDC) 

(g/km) (podać) 

Wymogi bezpieczeństwa 

23. 
Alarm antywłamaniowy z blokadą 

uruchomienia (immobiliser) 
TAK (podać) 

24. 

Poduszki powietrzne, min. a) 

bezpieczeństwa z przodu dla kierowcy i 

pasażera, b) kurtyny powietrzne, c) 

chroniąca kolana kierowcy,  

d) poduszki bezpieczeństwa drugiego 

rzędu siedzeń 

TAK  (podać) 

25. 
system zapobiegania blokowania kół 

podczas hamowania (ABS) 
TAK (podać) 

26. 
trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z 

przodu  
TAK (podać) 

27. trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z tyłu min. 2 pasy (podać) 

28. 
Zagłówki przednie i tylne z regulacją 

wysokości 
TAK/NIE (podać) 

29. 
Funkcja monitorowania martwego pola w 

lusterkach 
TAK/NIE  

30. System ciśnienia kontroli w oponach TAK/NIE  

31. System hamowania awaryjnego w TAK/NIE  
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przypadku wykrycia pieszych przed 

pojazdem 

32. Czujnik deszczu TAK/NIE  

33. Funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy TAK/NIE  

34. 
Funkcja rozpoznawania znaków 

drogowych 
TAK/NIE  

35. Asystent pasa ruchu TAK/NIE  

36. 
System bezpiecznego hamowania przy 

cofaniu 
TAK/NIE  

37. 
System sygnalizacji niezapiętych pasów 

bezpieczeństwa w drugim rzędzie siedzeń 
TAK/NIE  

38. 

Reflektory LED adaptacyjne i światła 

przeciwmgielne z funkcją doświetlania 

zakrętów 

TAK/NIE  

Wyposażenie 

39. 
Klimatyzacja trójstrefowa 

automatyczna/manualna 
TAK 

(podać) 

40. Centralny zamek sterowany zdalnie TAK/NIE (podać) 

41.  Instalacja radiowa (radio + głośniki) TAK (podać) 

42. 
Koło zapasowe/dojazdowe/zestaw 

naprawczy 
TAK 

(podać) 

43. Wspomaganie układu kierowniczego TAK (podać) 

44. 
Funkcja automatycznego włączania i 

wyłączania świateł drogowych 
TAK/NIE 

 

45. 
System wspomagania parkowania, w tym 

czujniki tylne oraz kamera cofania 
TAK/NIE 

 

46. Android Auto TAK/NIE  

47. Dwa komplety kół – letnie i zimowe TAK/NIE  

48. Hak holowniczy (składany) elektryczny TAK/NIE  

49. Wirtualny kokpit TAK/NIE  

50. 
Elektrycznie ustawiany fotel kierowcy z 

funkcją pamięci 
TAK/NIE 

 

51. Kolor tapicerki ciemny TAK  

Gwarancja 

52. Gwarancja mechaniczna 

minimum 3 lata  na silnik i 

podzespoły lub do 

100 000 kilometrów 

(podać) 

53. Gwarancja na lakier minimum 3 lata na lakier (podać) 

54. Gwarancja na nadwozie 

minimum 7 lat na 

perforację blach 

nadwozia 

(podać) 

Usługi serwisowe 

55. dostępność serwisu - autoryzowana stacja TAK  



 

       

      EZRA UKSW sp. z o.o. 
      ul. G. Daniłowskiego 31, 01-833 Warszawa 

NIP: 7010819366  

REGON: 380016423  

 

str. 22 
 

serwisowa znajdująca się maksymalnie 25 

km od siedziby Zamawiającego 

56. 

gwarancja obejmuje koszty holowania do 

najbliższej ASO w przypadku usterki 

wykluczającej dalsza jazdę, jeżeli usterka 

podlega usunięciu w ramach gwarancji 

TAK/NIE  

57. 

pełna gwarancja obejmuje każdą usterkę 

wynikającą z wadliwej produkcji lub 

montażu pojazdu przy normalnej 

eksploatacji;  

TAK  

58. 

usługi przeglądów serwisowych w okresie 

od momentu przekazania pojazdu do 

użytkowania – okres 2 lat  – zgodne z 

wymaganiami postawionymi przez 

producenta pojazdów. W tym w 

szczególności: 

 

przeglądy okresowe, gwarancyjne, 

wymiany i uzupełnienia płynów 

eksploatacyjnych (oleje silnikowy i skrzyni 

biegów, płyn hamulcowy i chłodniczy), 

wymiana materiałów eksploatacyjnych 

(klocki hamulcowe, filtry), konserwacja 

układów (w tym klimatyzacji) oraz 

naprawy gwarancyjne 

TAK  

59. 
Płatność w formie zryczałtowanej, w 

comiesięcznych ratach 

TAK, zgodnie z 

harmonogramem 
 

Wymagania dotyczące leasingu 

60. Waluta leasingu PLN  

61. Okres leasingu 24 miesiące  

62. Wartość wpłaty wstępnej (czynsz inicjalny) 20%  

63. Raty 
równe miesięczne raty 

kapitałowe  
 

64. 
Płatność usług leasingowych, w  

 comiesięcznych ratach 

TAK, zgodnie z 

harmonogramem 
 

65. Ubezpieczenie GAP TAK  

66. Wykup na koniec leasingu 30%  

 

………………………………………… 

(miejscowość, data) 

       …………..…………………………………………………………… 

(podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy) 
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 Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego 1/L/2021 

Ogólne warunki umowy 

 

Umowa leasingu operacyjnego może zostać zawarta na standardowym wzorze umowy stosowanej 

przez Wykonawcę z zastrzeżeniem następujących postanowień: 

 

1. Kaucja/opłata początkowa w wysokości 20% wartości początkowej brutto przedmiotu leasingu; 

2. Czas obowiązywania umowy do dnia podpisania umowy na okres 2 lat. 

3. Opłaty z tytułu leasingu odbywać będą się w ratach, na podstawie wystawianych faktur na koniec 

każdego miesiąca, z wyłączeniem płatności początkowej w wysokości 20% wartości przedmiotu 

leasingu oraz raty ostatniej obejmującej ewentualne wyrównania. 

4. W raty leasingowe powinny być wliczone wszystkie koszty, które poniesie Zamawiający jako 

korzystający. W szczególności cena powinna obejmować: koszt nabycia przez Wykonawcę 

przedmiotu zamówienia (leasingu), wszelkie podatki oraz inne opłaty z wyjątkiem podatku od 

środków transportu, jakie powinien uiścić Zamawiający w związku z zawarciem i wykonywaniem 

umowy leasingu. Cena obejmuje koszt opłaty za rejestrację pojazdu. 

5. Dostawa pojazdów następować będzie zgodnie z harmonogramem przewidzianym w treści 

zapytania ofertowego. 

6. Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu dostaw samochodów, których odbiór miałaby 

nastąpić w pierwszej kolejności, na termin późniejszy, nie później jednak niż w 14 dni od momentu 

zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego.  

7. Umowa przewiduje możliwość skrócenia na wniosek Zamawiającego okresu leasingu w trakcie jej 

trwania z zachowaniem obowiązujących przepisów. 

8. Minimum 36 miesięcy lub 100 000 km gwarancji mechanicznej na samochód. 

9. Minimum 36 miesięcy gwarancji na lakier. 

10. Minimum 60 miesięcy gwarancji na perforację blach nadwozia. 

11. Wykonawca gwarantuje bezpłatną dostawę przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego w 

terminach wynikających z harmonogramu dostaw 

12. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w cenie leasingu świadczenie usług przeglądów 

serwisowych w okresie od momentu przekazania pojazdu do użytkowania na okres 2 lat – zgodne z 

wymaganiami postawionymi przez producenta pojazdów, w tym w szczególności: przeglądy 

okresowe, gwarancyjne, wymiany i uzupełnienia płynów eksploatacyjnych (oleje silnikowy i skrzyni 

biegów, płyn hamulcowy i chłodniczy), wymiana materiałów eksploatacyjnych (klocki hamulcowe, 

filtry), konserwacja układów (w tym klimatyzacji) oraz naprawy gwarancyjne. 

13. Wykonawca gwarantuje sieć serwisową zapewniającą obsługę na terenie RP (serwis gwarancyjny i 

pogwarancyjny) dostarczonego przedmiotu zamówienia, w szczególności dostęp do 

autoryzowanego serwisu producenta pojazdów w odległości nie większej niż 25 km. 
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14. Własność przedmiotu leasingu przechodzi z mocy umowny leasingu na Zamawiającego jako 

korzystającego po zakończeniu umowy leasingu i uregulowaniu wszystkich należności z niej 

wynikających. 

15. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi po uprzednim uzgodnieniu między Wykonawcą a 

Zamawiającym daty i godziny odbioru. Do wydania przedmiotu umowy może dojść wyłącznie w 

czasie godzin pracy Zamawiającego. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego.  

16. Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy wówczas, gdy: 

− stwierdzi wady przedmiotu umowy,  

−  przedmiot umowy nie będzie odpowiadał warunkom określonym w zapytaniu ofertowym lub 

w ofercie Wykonawcy. 

W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie Zamawiający wyznaczy 

Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie przedmiotu umowy zgodnego z zapytaniem 

ofertowym i wolnego od wad (nie krótszy niż 14 dni).  

17. W przypadku przekroczenia terminu zapłaty rat leasingowych Wykonawcy przysługuje prawo 

naliczenia odsetek ustawowych. 

18. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym 

przez osoby upoważnione przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

19. Od momentu przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy (protokolarnego przekazania) 

Zamawiający ponosi ryzyko i odpowiedzialność związane z wykonaniem umowy. 

20. Za datę odbioru przedmiotu umowy Strony zgodnie przyjmują dzień sporządzenia protokołu 

odbioru bez zastrzeżeń. 

21. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy pojazdów będących przedmiotem zamówienia, 

Zamawiający uprawniony jest do żądania kar umownych w wysokości 0,1% wartości 

niedostarczonego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki po przekroczeniu tego terminu. 

22. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, 

pod rygorem nieważności. Ponadto zakazuje się wprowadzania istotnych zmian zawartej umowy, 

zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

23. Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy Strony poddają 

rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

24. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Zmiany do umowy 

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w 

następujących przypadkach: 

1. dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego 

Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 
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2. dopuszczalna jest zmiana numeru rachunku bankowego wykonawcy, podanego w umowie, w 

przypadku zmiany rachunku bankowego wykonawcy, na który następować ma zapłata 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia, 

3. dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących 

przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu 

prawnego, 

4. wystąpiła konieczność zmiany personelu Wykonawcy, zamawiającego oraz numerów 

kontaktowych wymienionych w umowie, 

5. dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot 

świadczenia, ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało 

zmianą wartości brutto umowy, 

6. nastąpi zmiana parametrów technicznych samochodu lub wyposażenia samochodu w stosunku do 

określonych w zapytaniu ofertowym pod warunkiem że zmiana nie powoduje pogorszenia 

parametrów i wyposażenia samochodu w stosunku do określonych w umowie. 

 

 


