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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny z opcją wykupu autobusu używanego marki 

MAN Lion’s City GL o długości 18,75 m, dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji  

w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

I. Przedmiot leasingu: 

1. Autobus marki MAN Lion’s City GL; 

2. Długość pojazdu 18,75m; 

3. Rok produkcji – 2014; 

4. Wartość przedmiotu leasingu – 770 000,00 netto; 

5. Przebieg – 54 100 km; 

6. Data pierwszej rejestracji - 21.10.2014 r. 

 

II. Warunki leasingu: 

1. Okres leasingu – 60 miesięcy; 

2. Opłata wstępna – 0%; 

3. Raty leasingu zostaną przedstawione przez Wykonawcę, jako równe w całym okresie 

trwania umowy leasingu, płatność rat – do ostatniego dnia każdego miesiąca; 

4. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedłożenia w ofercie harmonogramu 

rat leasingowych na cały okres obowiązywania umowy; 

5. Cena podana przez Wykonawcę ustalona jest na cały okres obowiązywania umowy 

dla wysokości stopy WIBOR 1M w dniu 07.06.2018 roku (1,64) i podlega zmianie  

w części odsetkowej w przypadku zmiany wysokości stopy WIBOR 1M; 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji wykupu przedmiotu leasingu za kwotę  

w wysokości 1% wartości netto przedmiotu leasingu. Skorzystanie z opcji wykupu 

nastąpi na podstawie odpowiednich dokumentów przenoszących własność leasingu 

podpisanych przez Zamawiającego i Wykonawcę. Zamawiający przed spłatą ostatniej 

raty leasingowej zobowiązuje się złożyć oświadczenie o skorzystaniu z prawa wykupu 

przedmiotu leasingu; 

7. Wszystkie wskaźniki cenowe zawarte w harmonogramie spłat muszą być podane  

w złotych polskich z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku; 

8. Wykonawca sporządzi wzór umowy i załączy do oferty; 

9. Zamawiający dopuszcza jako zabezpieczenie umowy weksel in blanco; 

10. Odpisów amortyzacyjnych w okresie leasingu dokonuje Wykonawca; 
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11. Przedmiot leasingu zostanie objęty ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy 

generalnej ubezpieczeń komunikacyjnych dotyczącej floty samochodowej 

Zamawiającego na zasadach i warunkach w niej zawartych. 

12. Termin dostawy - miesiąc od daty podpisania umowy. 

III. Kryterium oceny ofert: 

1. Cena – 100 %. 

IV. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, bez podania 

przyczyny. 


