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 Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.     

32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 

 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

( WZ ) 
 

na 

usługę pn.  

Wybór firmy finansującej zakup hydraulicznej prasy krawędziowej  w ramach 
leasingu  operacyjnego z wykupem końcowym 

 

 

 

o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro 

   

 

 

Oznaczenie sprawy : 

 05/ ZPDCEBEA/2018/PN/Sp. z o.o. 

 

KOD CPV :   66114000-2 - usługi leasingu finansowego 

 

 

 

Podstawa prawna:  

Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w  Zakładzie Produkcji 
Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.    32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 - 
Załącznik do Zarządzenia Nr 02/2016  Prezesa Spółki z dnia 1 września 2016r. 
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1. Postanowienia Warunków Zamówienia  

 Zamawiający:  

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. , 32 – 700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29  woj. 

Małopolskie, numery telefonów: +48-14-612-24-64;  +48-14-612-30-45   fax. +48-14-612-27-39  

E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: bochnia@cebeabochnia.pl  

Adres strony internetowej: www.cebeabochnia.pl  ( BIP )  

Dane ewidencyjne Zamawiającego: REGON:  364 17 99 71  NIP: 868-196-57-82  

2.    Tryb udzielenia zamówienia.  

2.1.  Postępowanie przeprowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego.  

2.2.  Postępowanie o udzielenie zamówienia  przeprowadza się w oparciu o Regulamin   

        udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązujący w  Zakładzie   

        Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.    32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29 zwany     

        w dalszej  treści niniejszych  Warunków  Zamówienia „Regulaminem”. 

2.3.  Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:  

                                      05/ZPDCEBEA/2018/PN/Sp. z o.o 

2.4.  Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na w/w znak                

         oraz pełną nazwę przetargu.  

2.5.  Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszych Warunków  Zamówienia (zwanej w dalszej 

treści WZ).  

2.6.   Wszystkie załączniki do niniejszej WZ stanowią jej integralną część.  

2.7.    Wszelkie informacje przedstawione w niniejszych WZ, przeznaczone są wyłącznie do 

przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w inny sposób.  

2.8.   Zgodnie z art. 709
1
 ustawy – Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. ( Dz. U. z 2014r. poz.   

   121 z późn. zm. ) w umowie leasingu będą użyte następujące terminy: 

- termin Zamawiający jest równoważny z nazwą Korzystający 

- termin Wykonawca jest równoważny z nazwą Finansujący 

- termin Dostawca przedmiotu leasingu jest równoważny z nazwą Zbywca. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1    Przedmiotem niniejszego zamówienia jest  wybór firmy finansującej zakup hydraulicznej   
   Prasy krawędziowej w ramach  leasingu operacyjnego z wykupem końcowym dla Zakładu   

      Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o zwany dalej „Przedmiotem  leasingu” 

  Finansowaniem będzie objęta : 

           hydrauliczna  prasa krawędziowa  model : SPEED BEND PRO 4100 x 175 
        rok produkcji: 2018           producent: ERMAKSAN/BURSA – Turcja  

          Dostawca Przedmiotu leasingu : EKOMET Mirosław Jagocha 32-086 Wegrzce ul. Forteczna 2,       

          został wybrany przez Zamawiającego na podstawie przeprowadzonego postępowania o   

          zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego – oznaczenie sprawy:   

           19/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z o.o.   

 Wartość wybranego Przedmiotu leasingu z dostawą, montażem na wskazanym stanowisku,    

 uruchomienie, przeszkolenie pracowników oraz odbiór techniczny                                                  

wynosi : 

      wartość netto 304 500,00 złotych   

       ( słownie: trzysta cztery tysiące pięćset 00/100 złotych ) 

 VAT-23%  70 035,00 złotych  

 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści pięć 00/100 złotych ) 

      Wartość brutto 374 535,00  złotych  

(słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści pięć 00/100 złotych ) 

 

Parametry techniczne:  hydraulicznej  prasy krawędziowej SPEED BEND PRO 4100 x 175 

zawiera Załącznik Nr 5 do WZ. 
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Hydrauliczna  prasa krawędziowa jest nowa, nie używana, nie regenerowana, nie była nigdy 

instalowana i  posiada wymagane prawem atesty, certyfikaty oraz deklarację zgodności WE. 
 

3.2.      Rodzaj leasingu : leasing operacyjny z wykupem końcowym. 

3.3.      Podmioty biorące udział w transakcji: 

a) Zamawiający - Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.  32 – 700 Bochnia, ul. Z. 

Krasińskiego 29 – jako Korzystający 

b) Wykonawca : podmiot finansujący zakup środka trwałego – jako Finansujący 

c) Dostawca: EKOMET Mirosław Jagocha 32-086 Wegrzce ul. Forteczna 2– jako Zbywca 

3.4. Przedmiot leasingu  zostanie dostarczona do Zamawiającego przez Dostawcę w terminie               

      nie dłuższym niż 60 dni licząc od dnia, w którym Wykonawca po otrzymaniu niezbędnej wpłaty     

      wymagalnej – pierwszej raty ,  powiadomi Dostawcę o rozpoczęciu realizacji dostawy przedmiotu   

      leasingu z uwzględnieniem postanowień zawartej umowy  z dnia  19 lutego 2018r. pomiędzy    

      Zamawiającym i Dostawcą wybranym w odrębnym postępowaniu o zamówienie -    oznaczenie    

      sprawy:  19 /ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z o.o.. 

3.5.    Rozliczenia między stronami będą prowadzone w złotych polskich. 

3.6. Przeniesienie własności przedmiotu leasingu na Wykonawcę  odbędzie się na podstawie zawartej  

umowy  zgodnie z którą: 

a) Wykonawca  zobowiązuje się zakupić przedmiot leasingu od wskazanego przez 

Zamawiającego  Dostawcy - ust. 3.3 pkt. c) za cenę podaną w ust. 3.1. , 

b) Wykonawca  przekaże przedmiot leasingu Zamawiającemu do odpłatnego używania; 

c) Dostawca zobowiąże się przenieść własność przedmiotu leasingu na Wykonawcę za cenę 

określoną w zawartej umowie pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą ( przetarg nieograniczony 

– oznaczenie sprawy: 19 /ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z o.o..) 

3.7. Zgodnie z umową dostawy przedmiotu leasingu podstawą do wystawienia faktury przez Dostawcę 

będzie potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego protokół 

końcowy odbioru sporządzony po zrealizowaniu całego przedmiotu leasingu  wraz z wymaganą 

dokumentacją , potwierdzeniem przeprowadzenia próbnego uruchomienia i przeszkolenia 

pracowników wskazanych przez  Zamawiającego 

3.8. Termin płatności faktury końcowej za zrealizowanie przedmiotu leasingu określonego w ust. 3.7. 

zostanie ustalony pomiędzy Wykonawcą i Dostawcą.  

3.9. Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego: 

1) Leasing operacyjny w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) 

2) Po zawarciu umowy leasingu Zamawiający dokona wpłatę wymagalną – pierwszą ratę w 

wysokości określonej w ofercie Wykonawcy umożliwiającej Wykonawcy przeprowadzenia 

transakcji nabycia przedmiotu leasingu od Dostawcy. 

3) Pierwsza rata jako wpłata wymagalna  w wysokości 5% ceny nabycia przedmiotu leasingu przez 

Wykonawcę .  

4) Wysokość pięciu pierwszych miesięcznych rat leasingowych wyższa o 1% w stosunku do 

pozostałych 54 rat leasingowych 

5) W czasie trwania umowy leasingu  Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy pozostałe 54 równe 

miesięczne  raty leasingowe. Nie przewiduje się żadnych dodatkowych płatności. 

6) Wartość wszystkich rat leasingowych Wykonawca zobowiązany jest wskazać w harmonogramie 

finansowania zamówienia wraz z terminem płatności 

7) W raty leasingowe powinny być wliczone wszystkie koszty, które poniesie Zamawiający , płatne z 

dołu w okresach miesięcznych. 

8) W szczególności cena powinna obejmować: koszt nabycia przez Wykonawcę przedmiotu leasingu, 

wszelkie podatki oraz inne opłaty, jakie powinien uiścić Zamawiający w związku z zawarciem i 

wykonywaniem umowy leasingu. 

9) Terminy płatności rat miesięcznych zostaną uzgodnione pomiędzy stronami  i będą ujęte w 

harmonogramie finansowania zamówienia 

10) Opłata wykupu w wysokości minimalnej ceny nabycia przedmiotu leasingu dopuszczonej 

odrębnymi przepisami z uwzględnieniem pkt. 11 
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11) Kaucja gwarancyjna płatna w 59 miesięcznych ratach leasingowych i zostanie zaliczona na poczet 

ceny sprzedaży, w przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z prawa nabycia przedmiotu leasingu 

po upływie podstawowego okresu umowy leasingu na zasadach określonych w treści zawartej 

umowy. 

12) Finansujący ubezpiecza przedmiot leasingu na ogólnie przyjętych warunkach, a koszty z tego 

tytułu będą rozłożone równomiernie w czasie i ujęte w miesięcznych ratach leasingowych 

13) Prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości produktu leasingu w rozumieniu 

przepisów podatkowych  przysługuje Wykonawcy. 

14) Cena  podana przez Wykonawcę usługi leasingu ustalona jest na cały okres obowiązywania 

umowy leasingu dla wysokości stopy WIBOR 1M   i podlega zmianie w części odsetkowej w 

przypadku zmiany wysokości stopy WIBOR. 

3.10. Po zakończeniu umowy Zamawiający nabędzie przedmiot leasingu  po uiszczeniu wszystkich opłat 

i należności wynikających z umowy 

3.11. Wraz ofertą Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia harmonogramu    

 finansowania zamówienia określającego niezbędne elementy leasingu. 

3.12. Podana w ofercie cena musi obejmować wszystkie koszty, nakłady, i prace które są    

           niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia bez konieczności ponoszenia     

           przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów 

3.13. Zamawiający będzie ponosił koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu 

3.14. Zamawiający akceptuje  Tabelę Opłat i Prowizji zawierającą opłaty za czynności dodatkowe jako 

załącznik do umowy leasingu 

3.15. Zamawiający przewiduje możliwość zabezpieczenia umowy leasingu w postaci weksla in blanco 

wraz z deklaracją wekslową 

3.16. Pozostałe warunki leasingu regulowane będą w oparciu o zapisy Regulaminu Wykonawcy oraz 

Kodeksu Cywilnego 

3.17. Zamawiający zaakceptuje cesję praw wierzytelności. 

3.18. Dokumenty finansowe Zamawiającego mogą być udostępnione na wniosek Finansującego i będą 

dotyczyć okresu , w którym Zamawiający funkcjonował  jako podmiot o innej osobowości 

prawnej. 
  

4.    Termin wykonania zamówienia.  

4.1.  Okres leasingowania – 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

4.2.  Realizacja przedmiotu leasingu  ( dostawa urządzenia, montaż, uruchomienie, 

        przeszkolenie pracowników Zamawiającego oraz odbiór techniczny końcowy ) zostanie 

        zrealizowana przez Dostawcę zgodnie z zapisem w ust. 3.4 Działu: opis przedmiotu 

        zamówienia.        

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie wykonawca winien dostarczyć w celu  

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

5.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu, Wykonawca 

składa: 

1.  Formularz ofertowy wg wzoru  - Załącznik Nr 1 do WZ.  

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu  i  braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania należycie wg wzoru – Załącznik Nr 2 do  WZ   

3. Wykaz wykonanych co najmniej 2 usług transakcji leasingowych , o wartości nie mniejszej niż 

400 000 zł brutto każda (słownie : czterysta tysięcy złotych brutto ), a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług leasingowych  w zakresie niezbędnym 

do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem 

dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg 

wzoru – Załącznik Nr 3 do WZ. 
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4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

5.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa:  

1. w ust.  5.1.  pkt 4 niniejszych WZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości,  

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo, 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie / lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.  

5.3. Dokumenty, o których mowa w ust. 5.2  pkt. 1 lit. a i c  powinny być  wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 5.2 pkt. 1 lit. b. 

powinien być wystawiony nie wcześniej  niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert.  

5.4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust. 5.2. zastępuje  się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione  do 

reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym  albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca  zamieszkania osoby 

lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 

5.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę 

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się 

do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących przedłożonego dokumentu.  

5.6. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału / lub kopii poświadczonej za  zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę.  

5.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących 

odpowiednio Wykonawcy / lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem 

odpowiednio  przez Wykonawcę / lub te podmioty.  

5.8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej   prawdziwości.  

5.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język  polski. 

6. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz  

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami.  

6.1. Oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zwane dalej  „korespondencją” 

Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie. Dopuszcza się przekazane  korespondencji faksem / 

lub drogą elektroniczną. Korespondencja będzie uznana, że została  złożona w terminie, jeżeli jej treść 

dotrze do adresata przed upływem odpowiednich terminów i zostanie niezwłocznie potwierdzona na 

piśmie.  

6.2. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:  

mgr inż. Jerzy Witek -   14-612-24-64 w dni robocze w godz. od  9
00

 do 12
00

 – w sprawach  

formalnych dotyczących procedury postępowania;  

6.3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Wykonawców.  

6.4. Niniejsze WZ dostępna jest na stronie www.cebeabochnia.pl  ( BIP )  
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6.5. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.  

6.6. Na wniosek zainteresowanych dokumentacja ofertowa  dostępna jest w siedzibie Zamawiającego –  

Sekretariat pracuje w dniach roboczych / w godz. 9
00

 – 14
00

.  

6.7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał  

Warunków Zamówienia ( WZ ), bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli  Warunki Zamówienia        

( WZ )  są udostępniane na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.  

6.8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Warunków Zamówienia. 

Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni przed 

upływem terminu składania ofert ( na podstawie § 11 ust. 5 pkt. b Regulaminu pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie treści Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do  

godziny 14:00 w dniu 03 – 04 – 2018r. 

6.9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w ust. 6.1 i 6.8 / lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień / albo pozostawić wniosek bez odpowiedzi.  

7. Wadium.  

7.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

8. Termin związania ofertą.  

8.1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

9. Opis sposobu przygotowania oferty.  

9.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą 

oraz czytelną techniką.  

9.2. Wszystkie zapisane strony oferty muszą być ponumerowane i podpisane przez upoważnione osoby 

oferenta. 

9.3. Wszelkie pisma, sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i 

podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.  

9.4. Oferta oraz wszystkie oświadczenia, dokumenty i załączniki wymagają podpisu osób  uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z przepisami prawa.  

9.5. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”  przez 

osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z przepisami prawa. W przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych 

podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

wykonawcy / lub tych podmiotów winne być  poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio 

przez Wykonawcę lub te podmioty.  

9.6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących 

ofertę.  

9.7. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać  

zgodnie z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny 

znak jest nieczytelny / lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi być uzupełniony napisem (np. w 

formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.  

9.8. Gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo z 

wyszczególnionym zakresem pełnomocnictwa i podpisem osób reprezentujących 

Wykonawcę/Wykonawców. 

9.9. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie 

Wykonawcę.  

9.10. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.  
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9.11. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku muszą spełnić następujące 

warunki:  

a)   Każdy z Wykonawców musi złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia ,  

b)  Warunki określone w ust. 5.1 pkt. 1-4 niniejszych Warunków Zamówienia Wykonawcy 

występujący wspólnie muszą spełniać łącznie,  

c)  Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w   

     postępowaniu o udzielenie zamówienia  albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy   

     w sprawie zamówienia, przy czym pełnomocnictwo musi być podpisane przez uprawnionych   

     przedstawicieli wszystkich pozostałych i dołączone do oferty. Wszelka korespondencja odbywać  

     się będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako  pełnomocnik pozostałych.  

d) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie / lub 

nienależyte wykonanie zobowiązania,  

e) Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia  Zamawiający zażąda umowy regulującej 

współpracę Wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną. 

\9.12. Oferta musi obowiązkowo zawierać w szczególności oświadczenia, dokumenty i załączniki 

wymagane w niniejszych Warunkach Zamówienia, zgodnie z poniższym zestawieniem: 

Nazwa dokumentu 
Nr 

Załącznika 
w WZ 

Formularz ofertowy  1 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 2 

Wykaz zrealizowanych usług leasingowych 3 

Istotne dla stron postanowienia umowy  4 

Aktualny odpis z właściwego rejestru  / lub ewidencji o działalności  

Dokumenty potwierdzające zrealizowanie usług leasingowych zgodnie z 

wykazem – Załącznik Nr 3 do WZ 
 

Pełnomocnictwa do złożenia oferty , reprezentowania Wykonawcy lub 

Wykonawców – jeżeli dotyczy 
 

Harmonogram spłat rat leasingowych  

 

a) Wykonawca składający ofertę ma obowiązek wypełnić formularz ofertowy, który stanowi integralną 

część jego oferty, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do WZ  i ma zawierać cenę netto, podatek VAT i 

cenę brutto w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku.  

b) Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek samowolnych zmian i poprawek w 

treści  oświadczeń i w załącznikach do Warunków Zamówienia wymaganych przez Zamawiającego.  

c) W przypadku badania i oceny ofert przez Zamawiającego zostanie stwierdzone zaistnienie 

okoliczności wymienionych w pkt. b) oferta zostanie odrzucona na podstawie § 18 ust. 1 pkt a) 

Regulaminu  - treść oferty nie odpowiada treści Warunków Zamówienia.  

9.13. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane na Zamawiającego tj.:  

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.  
32 – 700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 

Oferta na  usługę pn.  
„Wybór firmy finansującej zakup hydraulicznej  prasy krawędziowej  w ramach  

leasingu operacyjnego z wykupem końcowym”                                                       
dla Zakładu  Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o 

w trybie przetargu nieograniczonego  

Oznaczenie sprawy :   05/ZPDCEBEA/2018/PN/Sp. z o.o. 

 NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 11 kwietnia   2018r. do godz. 1015
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a) Na opakowaniu oferty należy również umieścić dane Wykonawcy (nazwę i dokładny adres)   

  aby umożliwić zwrot nie otwartej koperty w przypadku dostarczenia Zamawiającemu po   

  ustalonym terminie.  

b) W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia będzie decydowała data  

           wpływu oferty do Zamawiającego.  

9.14. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca 

zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być 

umieszczone w odrębnej kopercie oznaczonej klauzulą o treści:  

„DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art. 11 

ust. 4 USTAWY z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)” 

 

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  
 

10.1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w Sekretariacie Zakładu   

         Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32 – 700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29. 

10.2. Oferty należy złożyć do dnia 11 – 04 – 2018r. do godz. 1000.  

10.3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32 – 700 

Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29 w Sekretariacie  w dniu 11 – 04 – 2018r. o godzinie 1015
.  

10.4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do 

wniesienia odwołania.  

11. Opis sposobu obliczenia ceny.  

11.1. Określona przez Wykonawcę cena oferty ( wynikająca ze złożonej oferty ) za przedmiot zamówienia 

jest stała i nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem ustawowych 

zmian wysokości podatku VAT oraz zmiany stawki WIBOR 1M. W związku z tym, Wykonawca 

musi w cenie oferty uwzględnić wszystkie koszty oraz ewentualne bonifikaty, upusty itp. trak, aby 

zapewnić realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w niniejszej dokumentacji.  

11.2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, podana cyfrowo i słownie, jako cena  netto / 

brutto, z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.  

11.3. Jeżeli złożona została oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

 

12. Opis kryteriów wyboru oferty.  

12.1. Kryterium oceny ofert  - najniższa cena   maksymalnie : 100 pkt  

     wylicza się wg następującego wzoru dla każdej oferty:  

C min 

K1 =  ------------   x    100 

C bad.   

gdzie:  

• C min  -  cena ofertowa najniższej oferty  

• C bad  -  cena ofertowa  oferty badanej  
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12.2. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.  

12.3. Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która otrzyma największą ilość punktów  

12.4. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

13. Sposób wyliczenia cen jednostkowych oraz ogólnej wartości umowy po przeprowadzeniu 

aukcji.  

    13.1.    Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej 

14. Informacja o formalnościach, jakie powinien dopełnić Wykonawca po wyborze     oferty 

w celu zawarcia umowy.  

14.1.  Z wybranym Wykonawcą  zostanie zawarta umowa w sprawie realizowania zamówienia    

           dotyczącego świadczenia usługi leasingu operacyjnego  

14.2. Zamawiający akceptuje zawarcie umowy leasingu  na wzorcu przedstawionym przez Wykonawcę,    

   po zatwierdzeniu go przez Zamawiającego, która nie może zawierać mniej korzystnych 

   postanowień dla Zamawiającego niż określone w Załączniku Nr 4 do WZ - Istotne dla stron   

   postanowienia umowy i winne być wprowadzone do treści zawieranej umowy z uwzględnieniem  

   ust. 14.4 

14.3.   Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia lub poprawek w treści projektu umowy pod   

           warunkiem spełnienia wymogów zawartych w pkt. 6.7. i 6.8. Działu 6 – Informacja o sposobie  

           porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w niniejszych Warunkach Zamówienia. 

14.4. Zamawiający dopuszcza możliwość uzgodnienia z wybranym Wykonawcą ostatecznej treści    

    umowy leasingu przed jej podpisaniem za wyjątkiem spraw finansowych określonych w ofercie. 

14.5. Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą w sprawie zamówienia z zastrzeżeniem  :  

1. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty 

2. w terminie 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Wykonawcy przysługuje prawo  wniesienia sprzeciwu do Kierownika Zamawiającego 

wyłącznie wobec czynności dotyczącej wykluczenia  sprzeciwiającego z postępowania o 

udzielenie zamówienia lub odrzucenia oferty sprzeciwiającego.  

14.6. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprzeciwu wstrzymuje się zawarcie umowy. 

14.7. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia  przed upływem terminu podanego w     

    ust. 14. 5 pkt. 1,  w przypadku gdy została złożona tylko jedna oferta  i która została uznana za  

    ważną nie podlegająca odrzuceniu oraz gdy nie zachodzą okoliczności uprawniające do wniesienia   

    sprzeciwu. 

14.8. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego wzgl. w innej formie w terminie 

uzgodnionym przez obie strony telefonicznie, faksem lub e-mailem z zastrzeżeniem  ust. 14.5.  

15.  Unieważnienie postępowania 

 

1. Prezes Spółki ma  prawo do unieważnienia postępowania w każdym przypadku, w każdym czasie i 

na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn w szczególności ze względu na to, że:  

a) nie złożono żadnej oferty, nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynęła oferta od Wykonawcy 

nie podlegającego wykluczeniu. 

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia,  

c) zostały złożone oferty o takiej samej cenie w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny 

jest cena, a negocjacje nie przyniosły wskazania najkorzystniejszej oferty 

d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie nie leży w 

interesie Spółki,  

e) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie 

zamówienia.  

2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia w formie pisemnej równocześnie 

wszystkich wykonawców, którzy:  
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a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 

składania ofert,  

b) złożyli oferty, w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.  

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy.  

16.1. Pełną treść istotnych dla stron postanowień umowy zawarta jest w Załączniku Nr 4 do WZ  

17. Informacja o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania.  

17.1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Rozdziale IX  § 24 Regulaminu    

         udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązujący w  Zakładzie Produkcji   

         Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni. 

 

 


