
 

     

 

                           Szczecin, dnia 15.01.2018 roku 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT 

 

Zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego „regulaminem dokonywania zakupów towarów i 
usług w „Funduszu Pomerania” Sp. z o.o.”, „Fundusz Pomerania” Sp. z o.o. (zwana dalej 
Zamawiającym) zaprasza do złożenia oferty na usługę długoterminowego najmu samochodu 
osobowego zgodnie z poniższą specyfikacją. 
 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa długoterminowego najmu samochodu 
osobowego.  
 

 
Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV kodami:  
 66000000-0 – usługi finansowe i ubezpieczeniowe;  
 34.11.00.00-1 – pojazdy osobowe 
Wykonawca (jako wynajmujący) oddaje Zamawiającemu (jako najemcy) samochód do 
używania na czas oznaczony tj. przez okres 36 miesięcy od dnia protokolarnego 
przekazania samochodu Zamawiającemu.  
Zamawiający wskazuje roczny limit kilometrów na poziomie 20 000 km, tj. dla najmu przez 
okres 36 miesięcy – 60 000 km. 
Zamawiający wymaga, aby w ramach ponoszonych opłat miesięcznych ujęte były koszty 
związane z użytkowaniem, ubezpieczeniem OC, AC, NNW, koszt wymiany opon, koszty 
serwisowe, w tym gwarancję napraw wyłącznie w Autoryzowanych Stacjach Obsługi przy 
użyciu oryginalnych części zamiennych, przeglądów okresowych itp.  

 
 samochód osobowy nowy rok produkcji 2017 lub 2018 ( model aktualnie wytwarzany 

przez producenta 
 finansowanie: wynajem długoterminowy  
 okres wynajmu : 3 lata  
 przedmiot umowy: wynajem długoterminowy samochodu osobowego 
 przebieg całkowity w okresie umowy: 60 000 km 
 opłata wstępna: 0% 
 raty miesięczne równe 
 ubezpieczenie komunikacyjne OC i AC z kradzieżą wliczone za cały okres umowy, 

wieloletnie opny, serwis, assistance, samochód zastępczy w cenie ( uwzględnione w 
miesięcznej racie za wynajem) 

 wymóg: wskazanie kosztu raty miesięcznej ze wskazaniem i co się na nią składa  poza 
ratami, Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów, 

 wykonawca nie będzie żądał prawnych zabezpieczeń umowy  
 
dane techniczne 
wersja 5-miejscowa 
nadwozie wersja 5-drzwiowa lub 4 drzwiowa  
rodzaj nadwozia: sedan , hatchback, liftback 
silnik: benzynowy 
moc minimalna: 125 KM  
pojemność skokowa : minimum 1400 cm 3, maksimum 1800 cm3 
skrzynia biegów : 6 biegowa manualna  
napęd na przednie koła 
przyspieszenie 0-100 km/s maksimum 11,1 (11,5) s 
średnie zużycie paliwa katalogowe : maksimum 6,3  (6,5)l 
zużycie paliwa miasto katalogowe : maksimum 8,1 (8,5) 



 

     

 

Norma spalin EU6 
rozstaw osi : minimum  2 600 mm 
rozstaw kół: minimum 1510 mm 
długość całkowita minimum 4 300 mm 
przestrzeń bagażowa: minimum 360 l 
kolor nadwozia: lakier metalizowany lub perłowy : odcienie srebrnego, szarego, 
czarnego, beżowego,  granatowego 
 
specyfikacja  
bezpieczeństwo 
ESP z ABS 
wspomaganie kierownicy 
poduszki powietrzne czołowe i boczne kierowcy i pasażera z przodu 
kurtyny powietrzne  
 
centralny zamek ze zdalnym sterowaniem 
Alarm 
immobilizer 
widocznosć 
przednie światła przeciwmgłowe 
światła do jazdy dziennej 
ogrzewanie tylnej szyby 
automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne 
 
funkcjonalność 
kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie 
podłokietnik z przodu 
oparcie kanapy dzielone i składane 
czujnik deszczu 
czujnik zmierzchu 
 
komfort 
elektryczne sterowane szyby - przód 
czujniki parkowania - tył 
elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne 
kierunkowskazy w lusterkach 
klimatyzacja automatyczna  
Fotel kierowcy regulowany na wysokość 
komputer pokładowy 
tempomat 
gniazdo 12 V z przodu 
Kierownica 
wielofunkcyjna kierownica (obsługa radia i telefonu) 
 
Audio i komunikacja 
Radio 
zestaw głośnomówiący bluetooth 
 
 
Stylistyka 
lusterka zewnętrzne i klamki w kolorze nadwozia 
 
koła: obręcze kól ze stopów lekkich : minimum 16 cali  ( opony zimowe opcjonalnie 
na obręczach stalowych) 
koło zapasowe lub dojazdowe 



 

     

 

 
serwis 
Zamawiający wymaga, aby autoryzowany serwis producenta zaoferowanej przez 
Dostawcę marki pojazdu znajdował się w odległości do 20 km od siedziby 
Zamawiającego. 
 
Warunki dotyczące odbioru: 
1) Samochód przedstawiony do odbioru powinien być 
a) dopuszczony do ruchu przez właściwy organ administracji, 
b) z wykonanym przeglądem zerowym i gwarancją określoną w książce 
gwarancyjnej, 
c) powinien odpowiadać warunkom określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia 
oraz w ofercie złożonej przez Wykonawcę. 
2) Odbiór przedmiotu leasingu zostanie potwierdzony protokołem zdawczo – 
odbiorczym podpisanym przez osoby upoważnione przez Zamawiającego i 
Wykonawcę. 
3) Do momentu wydania przedmiotu leasingu (protokolarnego przekazania) 
Zamawiającemu, Wykonawca ponosi ryzyko i odpowiedzialność z dostawą 
samochodu. 
4) Wykonawca zapewni dostawę samochodu do siedziby Zamawiającego. 
Zaplanowany termin dostawy: do 90 dni od podpisania umowy. 

 

II. Termin realizacji zamówienia:  
 

36 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru 
 

III. Wymagania stawiane przez Zamawiającego w zakresie jakości towarów lub usług 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną 

wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny w zakresie stanowiącym przedmiot 
zamówienia.  

2. Na potwierdzenie warunku posiadania doświadczenia niezbędnego do realizacji 
zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie  ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w 
tym okresie, co najmniej dwie usługi, odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze, 
stanowiącej przedmiot zamówienia. 

       przez usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia 

rozumie się realizowanie usługi długoterminowego najmu samochodu osobowego. 

       Na potwierdzenie wykonania usług z należytą starannością Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić referencje wystawione przez podmioty na rzecz, których usługi były 

wykonywane.  

 
IV.Kryteria oceny ofert 
 
1.    Kryteria wyboru ofert:  
a.   cena – 100 %  

Punkty za kryterium Cena zostaną przyznane wg wzoru:  
C=(Cmin : Cof) x 100 pkt., gdzie:  
C - liczba punktów za kryterium Cena 
Cmin – najniższa cena brutto wynikająca ze złożonych ofert  
Cof - cena brutto oferty ocenianej.  
Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 100.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  
a. negocjacji w sytuacji, gdy najkorzystniejsza oferta odbiegać będzie od założeń 

budżetowych Zamawiającego, 



 

     

 

b. negocjacji w sytuacji, gdy złożonych zostanie kilka ofert z tą samą ceną, 
c. po wyborze Wykonawcy, podjęcia rozmów w celu odpowiedniego uszczegółowienia 

warunków realizacji zamówienia.  
       Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów. 
4. Od rozstrzygnięcia niniejszego zaproszenia do składania ofert (wyboru oferty) nie 

przysługują odwołania. 
5. Zamawiający o wyniku postępowania powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty                  

w postępowaniu. 
6. Zaoferowane wynagrodzenie musi być wyrażone, jako wynagrodzenie brutto w złotych 

polskich według obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać 
wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.  

 
 
V.Terminy płatności 
 
Równe raty miesięczne. Pierwsza rata – w miesiącu następującym po protokolarnym odbiorze 
przedmiotu najmu. Za datę zapłaty uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
 
 
 

 
VI. Zastrzeżenie o możliwości odwołania lub zmiany zaproszenia do składania ofert 
 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez 

podania przyczyny. 
2. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania 

ofert, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przesłano 
zaproszenie do składania ofert i zamieszczone na stronie internetowej. 

 
VII. Oferta musi zawierać 
   

1. Wykonawca składa ofertę wypełniając Formularz ofertowy - załącznik nr 1. 
2. Oferta, jak również wszystkie oświadczenia, wykazy i inne dokumenty (np. referencje), 

stanowiące integralną część oferty (załączniki), muszą być podpisane przez 
upoważnionego Przedstawiciela lub Przedstawicieli Wykonawcy, zgodnie z wpisem w 
odpowiednim dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym w imieniu 
Wykonawcy. 

3. Wszelkie zmiany, naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane 
przez osobę podpisującą ofertę. 

4. Wykonawca do oferty winien dołączyć: 
a. w przypadku składania oferty przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do złożenia 

oferty lub złożenia oferty i zawarcia umowy należy złożyć w oryginale lub kopii 
notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

 
VIII.Termin składania ofert  
 

1. Oferty należy złożyć w terminie: do dnia 23.01.2018 r. do godz.12:00.  
2. Dla wszystkich ofert przesłanych liczy się data i godzina ich wpływu do 

Zamawiającego. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. 
4. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
 



 

     

 

IX. Miejsce składania ofert 
 
Ofertę można przesłać: 
1. Na adres Zamawiającego za pośrednictwem poczty/kuriera: Fundusz Pomerania Sp. z 

o.o. pl. Hołdu Pruskiego 9, 70-550 Szczecin. 
2. Złożyć osobiście w Sekretariacie Zamawiającego  
Ofertę zawierającą nazwę i siedzibę Wykonawcy należy umieścić w zamkniętej kopercie 
uniemożliwiającej jej przypadkowe otwarcie, opatrzonej napisem zgodnie z zawartością 
„Oferta – najem samochodu osobowego”  
 
X. Zawarcie umowy 
 

1. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w formie pisemnej. Wzór umowy 
przedstawi wykonawca. 

2. O terminie zawarcia umowy Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą umowę zostanie 
odrębnie powiadomiony. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 

Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty 
    

 
.............................................. 
pieczęć firmowa lub dane teleadresowe Wykonawcy  
 

F O R M U L A R Z      O F E R T Y 
 
na wykonanie usługi długoterminowego najmu samochodu osobowego 
 
Ja, niżej podpisany:................................................................................................................................ 
 
działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy 
 
................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................. 
pełna nazwa i dane teleadresowe Wykonawcy 
 
W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie szacunkowej oferty cenowej dla postępowania na usługę 
długoterminowego najmu samochodu osobowego, informujemy, że 159koszt wykonania zamówienia 
zgodnie z warunkami przedstawionymi przez Zamawiającego wynosi: 
 

Dla najmu przez okres 36 miesięcy: 
LP opis Cena 

jednostkowa netto 
Cena 
jednostkowa 
brutto 

Cena netto łączna za 
36 m-cy 

Cena brutto łączna za 
36 m-cy 

1 Rata miesięczna     

 
Informujemy, że szacunkowa oferta cenowa została przedstawiona dla następującego samochodu 
………………………………………….. 
1.  Gwarantuję, że przedmiot zamówienia wykonam w terminach określonych w zapytaniu 

ofertowym przeprowadzanym zgodnie z zasadą konkurencyjności. 
2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do jej treści żadnych 

zastrzeżeń. 
3. Oświadczam, że zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie, w 

miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. 
 
Załączniki do Oferty: 
1. ………………………………………………….. 
2. ………………………………………………….. 
3. ………………………………………………….. 
 
 
Data ………………………. 
             ..……………………………………………… 
Pieczęć i podpis Wykonawcy 
 


