ZAPYTANIE OFERTOWE
I.

Nazwa i adres zamawiającego:
„WODOCIAGI NIEPOŁOMICE” sp. z o.o.
ul. Droga Królewska 27
32-005 Niepołomice
tel. 12 281-16-62, 12 281-24-23
e-mail: dzial-komunalny@wodociagi-niepolomice.pl, zamowienia@wodociagi-niepolomice.pl

II.

Określenie trybu zamówienia: Zapytanie ofertowe

III.

Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa fabrycznie nowego rębaka Green Mach Arborist 150 o mocy 34KM z silnikiem Kubota w formie leasingu
operacyjnego z wykupem końcowym.

IV.

OPIS ZAMÓWIENIA
Specyfikacja szacunkowa:
-dostawa fabrycznie nowego rębaka w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym.
-wartość zamówienia będzie rozbita na 36 rat leasingowych
-opłata wstępna /będąca 1 ratą/ wynosić będzie 40%wartości przedmiotu zamówienia
-cena danego sprzętu oraz wynagrodzenie finansującego winno być w walucie polskiej.
-zmienne oprocentowanie w okresie trwania leasingu.
-termin płatności:raty miesięczne do ostatniego dnia każdego miesiąca
-po stronie leasingodawcy jest rejestracja sprzętu.
-po stronie zamawiającego jest ubezpieczenie i serwis sprzętu.
-dane techniczne rębaka GreenMech Arborist 150
-moc silnika 34KM/silnik Kubota/ , -paliwo –diesel
-szeroki otwór wlotowy/15cmx23cm/
-wydajność: 3,75t na godz,
-układ tnący – 4 noże tarczowe
-ograniczenie emisji hałasu

V.

UWAGI
Wykonawca może przesłać ofertę na naszym formularzu uzupełniając go, ewentualnie na swoim druku
z obowiązkiem zawarcia w nim wszystkich informacji z pkt. V, VI
Treść oferty powinna zawierać co najmniej:
Nazwa zamówienia: Oferta na dostawę fabrycznie nowego rębaka Green Mech Arborist 150 o mocy 34KM z silnikiem
Kubota w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym.
nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………..….;
adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………….;
NIP ………………………………….;
Regon: ………………………………..;
nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………….……………….;

1)

CENA OFERTOWA

_ . _ _ _ . _ _ _ , _ _ PLN

słownie złotych: ........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….
Cena ofertowa zawiera: pierwszą ratę leasingową tj. wpłatę początkową 40% wartości przedmiotu leasingu + 35 rat
leasingowych + cenę/wartość wykupu przedmiotu leasingu(20%) tj. wartość końcowa..
Cena zawiera podatek VAT.
Na potrzeby obliczenia ceny przyjmujemy WIBOR 1 M notowany na dzień 29.10.2018 r.
2) Na sprzęt będący przedmiotem zamówienia udzielamy gwarancji: ................................. miesięcy (Minimalny
okres gwarancji wynosi 24 miesiące).
3) Potwierdzamy rok produkcji przedmiotu leasingu: 2018
Rodzaj opłaty

Wartość netto

Podatek VAT

w PLN

w PLN

Wartość brutto
w PLN

Pierwsza rata leasingowa
tj. wpłata początkowa 40 %
35 rat
Wysokość pojedynczych rat
Netto:……………….. zł
VAT:…………………zł
Brutto: ………………zł
cena/wartość wykupu przedmiotu
leasingu (20%) tj. wartość końcowa

Całkowity koszt leasingu
operacyjnego (pierwsza rata leasingowa
tj. wpłata początkowa 40% wartości
przedmiotu leasingu + 35 rat leasingowych +
cena/wartość wykupu przedmiotu leasingu
(20%) tj. wartość końcowa

Zobowiązujemy się zrealizować
10.12.2018 r.

usługę leasingową w okresie 36 miesięcy i wydać przedmiot leasingu do

Do formularza ofertowego zobowiązujemy
na część kapitałową i odsetkową.
VI. Akceptujemy terminy i warunki płatności:
- czas trwania leasingu: 36 miesięcy,

się

dołączyć

harmonogram

spłaty

rat

z

rozbiciem

dnia

rat

- raty leasingowe: 35 rat miesięcznych - raty płatne w okresach miesięcznych płatnych do ostatniego dnia każdego
miesiąca,
- raty leasingowe płatne według Harmonogramu na podstawie prawidłowo wystawionej faktury,
- cena/wartość wykupu przedmiotu leasingu (20%) tj. wartość końcowa płatna w terminie 21 dni od
daty otrzymania faktury,
- zmienne oprocentowanie w okresie trwania leasingu,
- nie przewidujemy opłat wstępnych, manipulacyjnych itp., ze strony Zamawiającego,
- wartość przedstawiona w ofercie jest wartością całkowitą jaką poniesie Zamawiający,
 Ewentualne rabaty, upusty wliczone w cenę oferty,
Oświadczam, że zapoznałam(em) się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia.
1)
Oświadczam, że wypełniłam(em) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia w niniejszym postępowaniu.*
1)
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).
* 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).
W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy,
który będzie zawierał wszystkie istotne postanowienia do umowy określone przez Zamawiającego oraz do jej
podpisania, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
Ofertę należy:
a) złożyć
w
formie
pisemnej
(osobiście,
pisemnie
–
listem,
faxem,
z pieczątką, datą i podpisem) na Formularzu Oferty do dnia 09.11.2018 r do godz. 12.00

e-mailem-

skan

b) w przypadku listu zapakować w jednej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego i opatrzonej napisem: „oferta
cenowa na dostawę rębaka GreenMach Arborist 150 o mocy 34KM w formie leasingu operacyjnego. Termin
otwarcia ofert: 09.11.2018 r. godz. 12.30
VII. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający
wybierze
ofertę
odpowiadającą
wszystkim
postawionym
wymogom
o najniższej cenie łącznej. Oferty nie zawierające pełnego zakresu nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone.
Informacje o otwarciu ofert przekaże niezwłocznie.
VIII.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nieprzewidzianych okoliczności i jeśli
kwota jaką przewidział na realizację zamówienia zostanie przekroczona.

IX.

Zamawiający zastrzega możliwość poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych , na co Wykonawca
powinien wyrazić zgodę. W przeciwnym razie oferta podlega odrzuceniu.

X.

Osoba wyznaczona do kontaktów:
Dodatkowych
informacji
w
nr tel.:696 045 247

zakresie

zapytania

udziela

Małgorzata

Wrońska

pod

……………………………………………………………………………..
data, podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
pieczątka Wykonawcy

