
Dębe Wielkie, dn. 11.09.2014 r. 

 

 

Znak sprawy ZK-O.252.4.2014 
 

ZAPYTANIE CENOWE 
(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP) 

 

I.  CHARAKTERYSTYKA ORAZ PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

1. Zamawiający:  

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim, ul. Zielona 3, 05-311 Dębe Wielkie 

tel. (25) 749-70-01, fax. (25) 749-70-03, 

www.zk.debewielkie.com, e-mail: zk.debewielkie@wp.pl 

reprezentowany przez Dyrektora Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim - Grażynę Pechcin 

 

zaprasza do złożenia ofert na: 

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny samochodu dostawczego z opcją wykupu.  

 

Wymagania dotyczące leasingu: 

1. leasing operacyjny rozliczany w polskich złotych z opcją wykupu, 

2. raty leasingowe powinny być przedstawione w harmonogramie spłat jako równe, 

3. okres leasingu: 24 miesiące, 

4. wartość czynszu inicjalnego (opłata wstępna) w wysokości 20% wartości samochodu netto, 

5. wartość wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu: do 5 % wartości 

początkowej samochodu netto. 

                            

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami 

Zamawiającego. Samochód musi być nowy wyprodukowany w 2014 roku, sprawny technicznie, 

gotowy do eksploatacji, bez obciążeń, bez zastawu, wolny od wad prawnych i fabrycznych 

(konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych).  

Przedmiot zamówienia winien spełniać wszelkie wymogi określone w obowiązujących przepisach             

a w szczególności: 

1. Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137                  

z późn. zm.) oraz spełniać wymogi Dyrektywy CEE EURO 5 w zakresie emisji spalin; 



2. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz. 

262 z późn. zm.); 

3. Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca             

2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów 

wyposażenia lub części (Dz. U. z 2013 r. poz. 407 z późn. zm.). 

Do samochodu będącego przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dołączyć 

następujące dokumenty:  

 dowód rejestracyjny,  

 homologację, 

 kartę pojazdu, 

 wykaz autoryzowanych stacji obsługi na terenie na terenie Polski i UE,  

 książkę serwisową,  

 książkę gwarancyjną samochodu wraz z warunkami udzielenia gwarancji,  

 instrukcję obsługi w języku polskim,  

 katalog części zamiennych,  

 inne niezbędne dokumenty. 

Wymogi dotyczące gwarancji: 

1. gwarancja mechaniczna producenta na minimum 2 lata bez limitu przejechanych kilometrów, 

2. gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 2 lata, 

3. gwarancja na perforację nadwozia minimum 5 lat.  

Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania (bez zastrzeżeń) protokołu odbioru przedmiotu 

leasingu przez obydwie strony postępowania. 

Wymagania minimalne dotyczące przedmiotu zamówienia: 

Samochód musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z rozdziałem 1a ustawy z dnia                   

20 czerwca 1997 r. Prawo o ruch drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.). 

Samochód stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez 

obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów ciężarowych poruszających się po drogach 

publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej 

dla tego typu samochodów. 

Samochód musi być objęty ubezpieczeniem komunikacyjnym przez cały okres leasingowania,                

ze zniesieniem udziału własnego, liczonym od dnia zarejestrowania pojazdu. Pakiet 

ubezpieczeniowy musi obejmować: OC, AC – pełne z ryzykiem kradzieży, NW i Assistance 24h. 

 

 



Wymagane minimalne parametry techniczne: 

Nadwozie: 

1. samochód nowy rok produkcji 2014, 

2. nadwozie: 2 drzwiowy, 

3. liczba miejsc: 3, 

4. homologacja: ciężarowy, 3 osobowy, 

5. kolor nadwozia: lakier biały, 

6. rozstaw osi: min. 3400 mm, 

7. długość całkowita min. 5900 mm, 

8. szerokość całkowita z lusterkami: min. 2650 mm, 

9. szerokość całkowita: min. 2000 mm, 

10. wysokość całkowita: min. 2100 mm, 

11. długość przestrzeni ładunkowej:  3200 mm, 

12. wysokość przestrzeni ładunkowej: min. 2000 mm, 

13. dopuszczalna masa całkowita: max. 3499 kg, 

14. maksymalna ładowność: min. 1800 kg, 

15. przestrzeń ładunkowa zabudowana skrzyniowo-plandekowo. 

Silnik: 

1. silnik diesel, 

2. pojemność skokowa od 2000 cm3 do 2500 cm3, 

3. moc silnika min. 120 KM, 

4. norma Emisji Spalin Euro  5. 

Zabudowa przestrzeni ładunkowej: 

1. rama z profili aluminiowych, 

2. burty aluminiowe min. wysokość 400 mm z zamkami aluminiowymi pionowymi, dzielone, 

3. podłoga ze sklejki antypoślizgowej o grubości min. 12 mm., 

4. oświetlenie gabarytowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

5. błotniki z tworzywa sztucznego, 

6. stelaż pod plandekę aluminiowy – rury aluminiowe min. 35 mm., 

7. deski odbojowe stelaża na bocznych ścianach aluminiowe – min. 3 rzędy, 

8. plandeka w kolorze niebieskim, 

9. pobocznice przeciw rowerzystom, 

10. uchwyty mocowania ładunku: min. 6 szt., 

11. wymiary wewnętrzne skrzyni: 

 długość min. 3,15 m 



 szerokość min. 2,10 m 

 wysokość wewnętrzna min. 1,90 m. 

Samochód musi być wyposażony w minimum: 

1. półkę pod sufitem, 

2. poduszkę powietrzną dla kierowcy, 

3. wspomaganie i regulację kierownicy, 

4. dwumiejscowe siedzenie dla pasażerów z 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa, 

5. ABS z rozdzielaczem siły hamowania, 

6. szyby przednie elektryczne, 

7. centralny zamek, 

8. chlapacze przednie, 

9. ESP, 

10. lusterka boczne o polu widzenia min. 2,20 m, 

11. dolną osłonę silnika, 

12. napędzane koła przednie, 

13. radio wraz z głośnikami. 

Zamawiający zastrzega, że w okresie trwania leasingu kabina samochodu będzie oznakowana 

reklamą Zakładu Komunalnego. Oznaczenie będzie w formie naklejki samoprzylepnej. 

3. Termin realizacji zamówienia:  

Termin wydania samochodu do 60 dni od dnia podpisania umowy, leasing -  od dnia wydania 

przedmiotu leasingu przez okres 24 miesięcy. 

4. Kryterium oceny ofert 

Spośród ofert nie odrzuconych Zamawiający wybierze ofertę, kierując się kryterium najniższej ceny. 

5. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy składać w formie pisemnej, w kopercie do dnia 

25.09.2014 roku do godz. 16.00, do Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim, ul.  Zielona 3, 

05-311 Dębe Wielkie. Koperta winna być zamknięta i opatrzona nazwą zadania przedmiotu 

zapytania cenowego oraz nr sprawy nadanym przez Zamawiającego. 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

zk.debewielkie@wp.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Zielona 3,                

05-311 Dębe Wielkie. 

6. Termin otwarcia ofert: 29.09.2014 r. o godzinie 10.00. 

7. Warunki płatności: 

1. leasing operacyjny rozliczany w polskich złotych z opcją wykupu, 

2. raty leasingowe powinny być przedstawione w harmonogramie spłat jako 24 równe raty miesięczne, 

3. okres leasingu – 24 miesiące, 



4. wartość czynszu inicjalnego (opłata wstępna) w wysokości 20% wartości samochodu netto 

5. wartość wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu: do 5 % wartości 

początkowej samochodu netto. 

8. Wymagania wobec Wykonawców oraz warunki udziału: - 

9.  Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Starszy Referent Zakładu Komunalnego                   

w Dębem Wielkim - Katarzyna Wierzbicka tel. 25 749 70 01. 

10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. 

 

 

 

 

 

Dyrektor Zakładu Komunalnego 

w Dębem Wielkim 

Grażyna Pechcin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


