MZO/01/2014

Pruszków 13.01.2014 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O
WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 EURO
Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie, Sp. z o.o.,
ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków, woj. mazowieckie,
tel. 022 7582063, 7582067. 7586608, fax 022 7582063, 7582067, 7586608, e-mail:
dyrektor@mzo.pl, www.mzo.pl.
ogłasza przetarg nieograniczony na finansowanie w formie leasingu
operacyjnego śmieciarki OLYMPUS – na podwoziu FM 6x2 330 KM
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Finansowanie w formie leasingu operacyjnego podwozia samochodowego z zabudową RosRoca
o wartości netto 706.00,00 plus 23% podatku VAT
Wymagania dotyczące leasingu
1.

Rodzaj finansowania przedmiotu : leasing operacyjny
Leasing operacyjny w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
2.
Okres leasingu: 36 miesięcy
3.
Waluta: PLN
4.
Opłata wstępna: w wysokości 10% wartości netto przedmiotu leasingu powiększona o 23%
podatku VAT płatna po podpisaniu umowy, nie później niż na 5 dni przed dostawą przedmiotu
leasingu
5.
Wartość resztowa (wykup) w wysokości 1% wartości netto przedmiotu leasingu powiększona
o 23% podatku VAT - umowa ma zakładać zobowiązanie Wykonawcy do sprzedaży a Zamawiającego
do kupna warunkowane jedynie zapłatą przez Zamawiającego należności wynikających z tej umowy,
w terminie 30 dni od daty wymagalności ostatniej raty leasingowej
6.
Raty leasingowe: 36 równych miesięcznych rat leasingowych płatnych nie wcześniej niż na
20- go każdego miesiąca. Pierwsza rata leasingowa zostanie opłacona kolejnym miesiącu po
dostawie przedmiotu leasingu potwierdzonej protokołem odbioru podpisanym przez strony umowy.
Harmonogram płatności będzie stanowił załącznik do umowy leasingowej. Jako dzień zapłaty wszystkich
rat i płatności leasingowych Strony uznają datę wpływu środków na konto Wykonawcy
7.
Stawka amortyzacyjna: 20%.
8.
Koszt ubezpieczenia przedmiotu leasingu (w pełnym zakresie tj.: OC, AC, NW ) w całym
okresie trwania umowy będzie ponosił Zamawiający. Zamawiający będzie ubezpieczać corocznie
pojazd stanowiący przedmiot leasingu w zakładzie ubezpieczeń w którym będzie miał zawarta umowę
generalną , na warunkach określonych w tej umowie.
W polisie ubezpieczeniowej jako właściciel i ubezpieczony wskazany będzie Wykonawca, zaś
Zamawiający wskazany będzie jako użytkownik i ubezpieczający.
9.
Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia skalkulowane przy założeniu zmiennej
stopy bazowej oparte na stawce WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych (1M) – wartość rat
leasingowych będzie ulegała zmianie wraz ze zmianą stopy bazowej WIBOR 1M.
Do kalkulacji
(przygotowania ofert) należy przyjąć WIBOR 1M = 2,61% z dnia 10.01.2014 roku .
10.
Pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzny regulamin Leasingodawcy (o ile
taki istnieje) oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego. Zamawiający akceptuje stosowany przez
Wykonawcę wzór umowy leasingu wraz z ogólnymi warunkami leasingu, jeśli jej treść będzie zgodna z
warunkami niniejszej specyfikacji SIWZ.
11.
Zamawiający będzie ponosił koszty podatku drogowego w okresie trwania umowy leasingu w
wysokości kosztu podatku drogowego regulowanego przez Leasingodawcę na podstawie otrzymanej
refaktury bądź noty obciążeniowej.
12. Kosztami opłat rejestracyjnych zostanie obciążony Zamawiający
12. Zabezpieczeniem umowy leasingu wnoszonym przez Zamawiającego będzie weksel in blanco

3. Nie dopuszcza się złożenie ofert częściowych
4. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej
6. Kryteria oceny ofert: cena – 100%
7. Termin składania ofert: 20.01.2014 godzina 10:00.
8. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 20.01.2014, godzina 10:15, siedziba MZO,
05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły 6,pok. 103.
10. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert
WYNIK:
Ilość złożonych ofert – 3
Cena oferty najtańszej – 41 443,24 zł netto

Cena oferty najdroższej – 50 775,16 zł netto
Wybrano ofertę firmy mLeasing, Sp. z o.o. ul. Ks. Skorupki 5, 00-963 Warszawa
Cena – 41 443,24 zł netto słownie: czterdzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści trzy
24/100 zł

