
Małkinia Górna, dn. 18.09.2015 r.

Znak sprawy: 4/2015/D/ZP

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania: „Dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika
rolniczego”. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małkini Górnej dokonuje poniższych zmian treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia:

Pkt. 3.4 ppkt. 1 SIWZ Opisu przedmiotu zamówienia:

Zmienia się odpowiednio zapis:

1) Silnik: wysokoprężny torboładowany spełniający normy emisyjności spalin minimum TIER
VIA.

2) na:
Silnik: wysokoprężny torboładowany spełniający normy emisyjności spalin minimum TIER
IVA.

W załączniku nr 4 „ Specyfikacja Techniczna”

W wierszu 1 tabeli zmienia się zapis:

Silnik:

wysokoprężny turboładowany  spełniający normy emisyjności spalin minimum TIER VIA 

 na: 
Silnik:

wysokoprężny turboładowany  spełniający normy emisyjności spalin minimum TIER IVA

Prezes Zarządu

Leszek Nakielski



 



Zmieniony załącznik nr 1

                                                 FORMULARZ OFERTOWY

…………………………
Pełna nazwa i adres Wykonawcy

Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

                                                                     ul. Nurska 144
 07-320 Małkinia Górna

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na: 
„Dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego”

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

..........................................................................................................................................................
(nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę lub pełnomocnika)

oferujemy wykonanie zamówienia, oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy dostawę zgodnie ze
wszystkimi wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
przedmiotowego postępowania. 

1. Oferowany przedmiot zamówienia składa się z: (podać markę, typ, rok produkcji)

Ciągnik rolniczy................................................................................................................................

2. Cena nabycia przedmiotu zamówienia (netto)

Ciągnik rolniczy …...........................................zł netto
słownie: …........................................................................................................................................

Okres leasingu – 48 miesięcy

Opłata wstępna (A) 10 % ceny netto nabycia
….............................................zł netto + …........% VAT = …...........................................zł brutto

Wartość 47 rat leasingowych (B)
Netto: …..............................................
 
Brutto: ….............................................

Wykup przedmiotu zamówienia (C) 6 % wartości początkowej netto przedmiotu zamówienia 
…............................................zł netto + …........% VAT = …...........................................zł brutto

      3.  Cena ofertowa netto .........................................zł

(słownie:..........................................................................................................................................)

plus obowiązujący podatek VAT (…........%) w wysokości.........................................zł.

(słownie:..........................................................................................................................................)



tj. cena ofertowa brutto....................................................zł. 

(słownie:……..................................................................................................................................)

Sposób obliczenia ceny ofertowej:

CENA OFERTOWA = wartość (A + B + C) + obowiązujący podatek VAT 

gdzie:

wartość – całkowite wynagrodzenie, bez podatku od towarów i usług, za zakres przedmiotu zamówienia 
określony w SIWZ – opis przedmiotu zamówienia uwzględniający wszystkie koszty tj.:

A – opłata wstępna w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia netto (PLN),

B – 47 równych rat leasingowych netto (PLN),

C – wykup w wysokości 6% wartości początkowej netto (po uiszczeniu której 
Zamawiający staje się właścicielem przedmiotu dostawy).

Miejsca poniżej wykropkowane proszę wypełnić zgodnie z opisem kryteriów zawartych 
w pkt. 17 SIWZ.

4. Termin wykonania zamówienia-dostawa przedmiotu zamówienia (maksymalnie 60 dni 
kalendarzowych) …................. dni od dnia podpisania umowy. 

5. Długość okresu gwarancji ….................................(minimum 12 miesięcy bez limitu motogodzin 
– licząc od daty przekazania/przyjęcia przedmiotu zamówienia).

6. Czas reakcji serwisu w przypadku awarii przedmiotu zamówienia od terminu zgłoszenia przez 
Zamawiającego …..................................... (maksymalnie 2 godziny).

7. Termin wniesienia opłaty wstępnej - w dniu podpisania umowy.

8. Warunki płatności rat leasingowych - raty leasingu będą płatne zgodnie z przedłożonym 
harmonogramem. Płatność rat leasingowych do 20 każdego miesiąca począwszy od miesiąca 
października 2015 .

9. Oświadczam/y, że:
 zapoznałem/liśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i załącznikami 

 do niej i nie wnoszę/simy do nich zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy wszelkie konieczne informacje 
do przygotowania oferty;

 będący integralną częścią  specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez 
nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

 zaoferowany przedmiot zamówienia publicznego będzie odpowiadać wymaganiom określonym w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach do niej;

 uważam/y się za związanego niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania oferty.
11.  Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte w załączniku nr ……………………do oferty
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym Wykonawcom, biorącym udział w 
postępowaniu.
12.  Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest:
….........................................................................................................................................

                                        (imię, nazwisko, tel.)



13. Oświadczamy, że zamierzamy/nie zamierzamy* powierzyć 
podwykonawcy.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................
część  zamówienia w zakresie..........................................................................................................
…......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

14. Załącznikami do niniejszego formularza oferty, które stanowią integralną jej część są:1

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

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

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

...................................... dnia ..............................                                                       
   ................................................

                                                                                                           Podpis wykonawcy lub upoważnionego 
                                                                                                                                                       przedstawiciela wykonawcy 

* niepotrzebne skreślić. W przypadku wystąpienia podwykonawcy należy dołączyć do oferty  oświadczenie 
podwykonawcy o gotowości współpracy z wykonawcą przy realizacji przedmiotu zamówienia.

1  Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem 
przez osoby uprawnione


