
Ogłoszenie nr 893 - 2017 z dnia 2017-01-02 r.

Legnica: Dostawa samochodów osobowych w formie leasingu operacyjnego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Projekt pn. "Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników" w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o

których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli
dotyczy):

http://www.arleg.eu
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Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:Na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) postępowanie prowadzone jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.,

59-220 Legnica, ul. Macieja Rataja 26 NIP: 6910202465 REGON: 390029346, działającego w imieniu własnym i

na rzecz Partnerów oraz na rzecz własną i Partnerów. Zamawiający działający wspólnie w celu przeprowadzenia

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyznaczają spośród siebie Agencję Rozwoju Regionalnego

„ARLEG” SA jako Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania.

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy

ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-151) przy ul. Kotlarskiej

42, NIP: 8992514780 REGON: 933013380,

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze (58-500) przy ul. 1 Maja 27, NIP:

6110106961 REGON: 230177996,

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu (52-437) przy ul. Karmelkowej 29,

NIP: 8942316144 REGON: 931118643,

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. z siedzibą we Wrocławiu (52-426) przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego

4, NIP: 8982141656 REGON: 020795886,

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie (57-402) przy ul. Kłodzkiej 27, NIP:

890514362 REGON: 8850003029

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego "ARLEG" S.A., krajowy numer identyfikacyjny

39002934600000, ul. ul. Rataja  26, 59220   Legnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-76 8622777,

e-mail arleg@arleg.eu, faks 0-76 8620968.

Adres strony internetowej (URL): www.arleg.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka akcyjna
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I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym

w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w

jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie

będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w

imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

Partnerzy, zawierając Porozumienie, udzielają pełnomocnictwa AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO

„ARLEG” SPÓŁKA AKCYJNA Z/S W LEGNICY do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego dla zadania pn. „DOSTAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W FORMIE LEASINGU

OPERACYJNEGO”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, do

momentu wyboru oferty najkorzystniejszej i upływu terminu na wniesienie środków ochrony prawnej prze

Wykonawcę zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Każdy z Partnerów zobowiązany jest do

indywidualnego zawarcia umowy z Wykonawcą, który zostanie wybrany w postępowaniu.

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

tak

www.arleg.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

tak

www.arleg.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

nie

adres
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Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

tak

Inny sposób:

w formie pisemnej

Adres:

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. ul. Macieja Rataja 26, 59-220 Legnica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodów osobowych w formie

leasingu operacyjnego

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

wszystkich części
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II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem

zamówienia jest dostawa samochodów osobowych w formie leasingu operacyjnego zwanych także w dalszej

części „przedmiotem leasingu” z podziałem na 6 zadań: ZADANIE NR 1 – „DOSTAWA 2 SAMOCHODÓW

OSOBOWYCH W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DLA AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO „ARLEG” SA”

ZADANIE NR 2 – „DOSTAWA 2 SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DLA

DOLNOŚLĄSKIEJ AGENCJI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.” ZADANIE NR 3 – „DOSTAWA 2

SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DLA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU

REGIONALNEGO SA” ZADANIE NR 4 – „DOSTAWA 1 SAMOCHODU W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DLA

WROCŁAWSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO SA” ZADANIE NR 5 – „DOSTAWA 1 SAMOCHODU

OSOBOWEGO W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DLA DOLNOŚLĄSKIEGO PARKU INNOWACJI I NAUKI SA”

ZADANIE NR 6 – „DOSTAWA 2 SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DLA

AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO „AGROREG” SA” Szczegółowy opis wymagań dotyczących leasingu oraz

opis pojazdów zawiera rozdział III SIWZ oraz opis przedmiotu zamówienia na poszczególne części.

II.5) Główny kod CPV: 34110000-1

Dodatkowe kody CPV:66114000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna

wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 15/02/2017

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Okres leasingowania pojazdów: 30 miesięcy licząc od protokolarnego
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terminu odbioru bez zastrzeżeń dostarczonego przedmiotu leasingu. Pierwsza płatność rat leasingowych musi

nastąpić w miesiącu lutym 2017 r. 2. Dostawa kompletnego przedmiotu leasingu dla każdego z zadań w

terminie do 15 lutego 2017 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Nie dotyczy

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Nie dotyczy

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Nie dotyczy

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
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nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w

szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest złożyć

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w

postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
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Informacja na temat wadium

1. Zamawiający określa kwotę wadium w kwocie 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)dla

każdego zadania. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach

ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158

z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany

przez Zamawiającego nr: 84 1050 1908 1000 0023 2882 0614 z dopiskiem „Przetarg na dostawę

samochodów osobowych w formie leasingu operacyjnego – zadanie nr ………). W tytule przelewu należy

określić numer zadania na które jest wpłacane wadium. Wykonawca składający ofertę musi dokonać wpłaty

wadium na każde z zadań osobno, na które składa ofertę. 4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium

w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form. 5. Wadium

należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za

pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank

prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert. 6. W

przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one

bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,

wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny

zawierać następujące elementy: 1) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta

gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej

udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być

zabezpieczona gwarancją(poręczeniem), 3) kwotę gwarancji(poręczenia), 4) termin ważności

gwarancji(poręczenia), 5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji(poręczenia) w ciągu 14

dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: a) Wykonawca w

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego

stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25

ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało

brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, lub b) Wykonawca,

którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie

umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
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IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie
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Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia

ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki

będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w

zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
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IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60

Okres gwarancji 10

Zużycie energii 10

Emisja dwutlenku węgla 10

Emisja zanieczyszczeń 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=fc7b9323-5057-48ea-b454...

11 z 24 02.01.2017 19:46



Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie

kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania

techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
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IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: 1. gdy wykonanie

zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie zamawiającego - zmiana umowy jest

dopuszczalna w zakresie uzasadnionego interesu zamawiającego 2. działania siły wyższej uniemożliwiającego

wykonanie zadania w określonym pierwotnie terminie - termin zostanie przedłużony o czas działania siły

wyższej oraz o czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania 3. Zmiany podwykonawców: w przypadku

wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy,

zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na

powyższe po zaakceptowaniu umowy wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot.

wykonania robót określonych w umowie, w terminie 7 dni od przekazania umowy przez wykonawcę. 4. Zmiany

ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana

stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem Umowy, Strony dokonają odpowiedniej zmiany

wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia zakresu zadania, którego w dniu zmiany stawki

podatku VAT jeszcze nie wykonano. 5. Zmiany w zakresie zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia, co w

konsekwencji prowadzić może do odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy, gdy zmiana taka

jest korzystna dla interesu publicznego. 6. Innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały

ocenie podczas wyboru wykonawcy i takich, które, gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej

na celu wybór wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą

procedurą. 7. Zmiany sposobu wykonania zadania lub jego zakresu, jeżeli w trakcie realizacji pojawią się

okoliczności uzasadniające powyższe, a wynikające z uzyskanych uzgodnień i opinii, uwarunkowań technicznych

lub dokumentacyjnych. 8. Konieczność dokonania innych zmian postanowień umownych w przypadku

wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 144 ustawy Pzp i na zasadach w nim opisanych. 9. Uwzględnienie

okoliczności przewidzianych powyżej, stanowiących podstawę zmiany umowy, jest uprawnieniem

Zamawiającego, a nie jego obowiązkiem.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=fc7b9323-5057-48ea-b454...

13 z 24 02.01.2017 19:46



IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 12/01/2017, godzina: 09:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia

o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: „DOSTAWA 2 SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DLA

AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO „ARLEG” SA”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Wymagania

dotyczące leasingu: 1) Umowa leasingu operacyjnego zostanie zawarta na okres 30 miesięcy – okres spłaty rat

leasingowych 2) Raty niezmienne przez cały czas trwania umowy (stałe oprocentowanie) 3) Opłaty leasingowe

(raty leasingowe) w ilości 30 rat (opłat) leasingowych płatnych przez Zmawiającego w równych wysokościach w

terminie ostatnich 10 dni miesiąca 4) W cenie leasingu należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją

przedmiotu zamówienia, a w szczególności koszt: leasingu, pierwszej rejestracji, wszelkich opłat pośrednich,

transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z załadunkiem i rozładunkiem, pozostałych
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kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatku VAT. 5) Bez opłaty wstępnej 6) Opłata

końcowa: 1 % wartości brutto przedmiotu leasingu 7) Wykup przedmiotu leasingu w terminie 30 dni od spłaty

ostatniej raty – opłata końcowa 8) Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów po stronie

Zamawiającego 9) Waluta leasingu: PLN 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela,

ponieważ sam będzie ponosił koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu. 2. Opis pojazdów – przedmiotu

leasingu Przedmiotem zamówienia są dwa samochody osobowe. Każdy z samochodów musi spełniać poniższe

wymagania: 1) Samochód fabrycznie nowy 2) Rok produkcji – nie wcześniej niż 01.01.2016 r. 3) Samochód

osobowy typu sedan lub hatchback 4) Samochód nie używany 5) Samochód zarejestrowany na 5 osób 6) 5 –

drzwiowy 7) silnik diesel o pojemności skokowej powyżej 1500m3 do 2000 cm3 i mocy min. 100 KM 8) skrzynia

biegów manualna 9) Wyposażenie: ABS, ASR, ESP (stabilizacja toru jazdy), poduszka powietrzna pasażera i

kierowcy, poduszki boczne, czujniki parkowania tylne, centralny zamek, immobilizer, alarm, klimatyzacja,

wielofunkcyjna kierownica, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby przednie, radio fabryczne, gniazdo AUX.

10) Kolor samochodu – do wyboru przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do wyboru

min. 5 propozycji kolorów 11) zbiornik paliwa minimum 50 L 12) max wysokość 1550 13) długość minimalna

4650 mm 14) rozstaw osi minimum 2605 mm 15) pojemność bagażnika od 550 do 1600 litrów składając tylną

kanapę. 3. Wymagania ogólne: 1) Pojazd zarejestrowany z kompletem dokumentów: - dowód rejestracyjny -

karta pojazdu - świadectwo homologacji - gwarancja - instrukcja obsługi 2) Samochód nie może być

prototypem oraz autem demonstracyjnym. 3) Przekazanie kompletnych pojazdów do eksploatacji nastąpi

protokołem zdawczo – odbiorczym. Wykonawca zapewni dostawę samochodów do siedziby Zamawiającego. 4)

Serwis autoryzowany pojazdu w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. 4. Gwarancja:

1) na podzespoły mechaniczne – minimum 24 miesiące licząc od daty odbioru pojazdu przez zamawiającego;

UWAGA: Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty za dłuższy okres gwarancji na podzespoły mechaniczne

zgodnie z kryterium oceny ofert – „Okres gwarancji”. 2) na powłokę lakierniczą – minimum 36 miesięcy licząc

od daty odbioru pojazdu przez zamawiającego. Okres gwarancji nie może być krótszy od okresu gwarancji

udzielanej przez producenta pojazdu.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34111000-1, 66114000-2

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/02/2017

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
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Cena 60

Okres gwarancji 10

Zużycie energii 10

Emisja dwutlenku węgla 10

Emisja zanieczyszczeń 10

6) INFORMACJE DODATKOWE: 1. Okres leasingowania pojazdów: 30 miesięcy licząc od protokolarnego

terminu odbioru bez zastrzeżeń dostarczonego przedmiotu leasingu. Pierwsza płatność rat leasingowych

musi nastąpić w miesiącu lutym 2017 r. 2. Dostawa kompletnego przedmiotu leasingu w terminie do 15

lutego 2017 r.

Część nr: 2    Nazwa: „DOSTAWA 2 SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DLA

DOLNOŚLĄSKIEJ AGENCJI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Wymagania

dotyczące leasingu: 1) Umowa leasingu operacyjnego zostanie zawarta na okres 30 miesięcy – okres spłaty rat

leasingowych 2) Raty niezmienne przez cały czas trwania umowy (stałe oprocentowanie) 3) Opłaty leasingowe

(raty leasingowe) w ilości 30 rat (opłat) leasingowych płatnych przez Zmawiającego w równych wysokościach w

terminie ostatnich 10 dni miesiąca 4) W cenie leasingu należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją

przedmiotu zamówienia, a w szczególności koszt: leasingu, pierwszej rejestracji, wszelkich opłat pośrednich,

transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z załadunkiem i rozładunkiem, pozostałych

kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatku VAT. 5) Bez opłaty wstępnej 6) Opłata

końcowa: 1 % wartości brutto przedmiotu leasingu 7) Wykup przedmiotu leasingu w terminie 30 dni od spłaty

ostatniej raty – opłata końcowa 8) Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów po stronie

Zamawiającego 9) Waluta leasingu: PLN 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela,

ponieważ sam będzie ponosił koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu. 2. Opis pojazdów – przedmiotu

leasingu Przedmiotem zamówienia są dwa samochody osobowe. Każdy z samochodów musi spełniać poniższe

wymagania: 1) Samochód fabrycznie nowy. 2) Rok produkcji – nie wcześniej niż 01.01.2016 r. 3) Samochód

osobowy typu sedan lub hatchback 4) Samochód nie używany 5) Samochód zarejestrowany na 5 osób 6) 5 –

drzwiowy 7) silnik diesel o pojemności skokowej powyżej 1500m3 do 2000 cm3 i mocy min. 100 KM, 8)

skrzynia biegów manualna 9) Wyposażenie: ABS, ASR, ESP (stabilizacja toru jazdy), poduszka powietrzna

pasażera i kierowcy, poduszki boczne, czujniki parkowania tylne, centralny zamek, immobilizer, alarm,

klimatyzacja, wielofunkcyjna kierownica, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby przednie, radio fabryczne,
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gniazdo AUX 10) Kolor samochodu – do wyboru przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu

do wyboru min. 5 propozycji kolorów 11) zbiornik paliwa minimum 50 L 12) Max wysokość 1550 13) długość

minimalna 4650 mm 14) Rozstaw osi minimum 2605 mm 15) Pojemność bagażnika od 550 do 1600 litrów

składając tylną kanapę. 3. Wymagania ogólne: 1) Pojazd zarejestrowany z kompletem dokumentów: - dowód

rejestracyjny - karta pojazdu - świadectwo homologacji - gwarancja - instrukcja obsługi 2) Samochód nie może

być prototypem oraz autem demonstracyjnym. 3) Przekazanie kompletnych pojazdów do eksploatacji nastąpi

protokołem zdawczo – odbiorczym. Wykonawca zapewni dostawę samochodów do siedziby Zamawiającego 4)

Serwis autoryzowany pojazdu w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. 4. Gwarancja:

1) na podzespoły mechaniczne – minimum 24 miesiące licząc od daty odbioru pojazdu przez zamawiającego;

UWAGA: Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty za dłuższy okres gwarancji na podzespoły mechaniczne

zgodnie z kryterium oceny ofert – „Okres gwarancji”. 2) na powłokę lakierniczą – minimum 36 miesięcy licząc

od daty odbioru pojazdu przez zamawiającego. Okres gwarancji nie może być krótszy od okresu gwarancji

udzielanej przez producenta pojazdu.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34111000-1, 66114000-2

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/02/2017

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

Cena 60

Okres gwarancji 10

Zużycie energii 10

Emisja dwutlenka węgla 10

Emisja zanieczyszczeń 10

6) INFORMACJE DODATKOWE: 1. Okres leasingowania pojazdów: 30 miesięcy licząc od protokolarnego

terminu odbioru bez zastrzeżeń dostarczonego przedmiotu leasingu. Pierwsza płatność rat leasingowych

musi nastąpić w miesiącu lutym 2017 r. 2. Dostawa kompletnego przedmiotu leasingu w terminie do 15

lutego 2017 r.

Część nr: 3    Nazwa: „DOSTAWA 2 SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DLA

KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO SA”

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=fc7b9323-5057-48ea-b454...

17 z 24 02.01.2017 19:46



1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Wymagania

dotyczące leasingu: 1) Umowa leasingu operacyjnego zostanie zawarta na okres 30 miesięcy – okres spłaty rat

leasingowych 2) Raty niezmienne przez cały czas trwania umowy (stałe oprocentowanie) 3) Opłaty leasingowe

(raty leasingowe) w ilości 30 rat (opłat) leasingowych płatnych przez Zmawiającego w równych wysokościach w

terminie ostatnich 10 dni miesiąca 4) W cenie leasingu należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją

przedmiotu zamówienia, a w szczególności koszt: leasingu, pierwszej rejestracji, wszelkich opłat pośrednich,

transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z załadunkiem i rozładunkiem, pozostałych

kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatku VAT. 5) Bez opłaty wstępnej 6) Opłata

końcowa: 1 % wartości brutto przedmiotu leasingu 7) Wykup przedmiotu leasingu w terminie 30 dni od spłaty

ostatniej raty – opłata końcowa 8) Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów po stronie

Zamawiającego 9) Waluta leasingu: PLN 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela,

ponieważ sam będzie ponosił koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu. 2. Opis pojazdów – przedmiotu

leasingu Przedmiotem zamówienia są dwa samochody osobowe. Każdy z samochodów musi spełniać poniższe

wymagania: 1) Samochód fabrycznie nowy. 2) Rok produkcji – nie wcześniej niż 01.01.2016 r. 3) Samochód

osobowy typu sedan lub hatchback 4) Samochód nie używany 5) Samochód zarejestrowany na 5 osób 6) 5 –

drzwiowy 7) silnik diesel o pojemności skokowej powyżej 1500m3 do 2000 cm3 i mocy min. 100 KM 8) skrzynia

biegów manualna 9) Wyposażenie: ABS, ASR, ESP (stabilizacja toru jazdy), poduszka powietrzna pasażera i

kierowcy, poduszki boczne, czujniki parkowania tylne, centralny zamek, immobilizer, alarm, klimatyzacja,

wielofunkcyjna kierownica, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby przednie, radio fabryczne, gniazdo AUX

10) Kolor samochodu – do wyboru przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do wyboru

min. 5 propozycji kolorów 11) zbiornik paliwa minimum 50 L 12) Max wysokość 1550 13) długość minimalna

4650 mm 14) Rozstaw osi minimum 2605 mm 15) Pojemność bagażnika od 550 do 1600 litrów składając tylną

kanapę. 3. Wymagania ogólne: 1) Pojazd zarejestrowany z kompletem dokumentów: - dowód rejestracyjny -

karta pojazdu - świadectwo homologacji - gwarancja - instrukcja obsługi 2) Samochód nie może być

prototypem oraz autem demonstracyjnym. 3) Przekazanie kompletnych pojazdów do eksploatacji nastąpi

protokołem zdawczo – odbiorczym. Wykonawca zapewni dostawę samochodów do siedziby Zamawiającego 4)

Serwis autoryzowany pojazdu w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego 4. Gwarancja:

1) na podzespoły mechaniczne – minimum 24 miesiące licząc od daty odbioru pojazdu przez zamawiającego;

UWAGA: Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty za dłuższy okres gwarancji na podzespoły mechaniczne

zgodnie z kryterium oceny ofert – „Okres gwarancji”. 2) na powłokę lakierniczą – minimum 36 miesięcy licząc

od daty odbioru pojazdu przez zamawiającego. Okres gwarancji nie może być krótszy od okresu gwarancji

udzielanej przez producenta pojazdu.
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34111000-1, 66114000-2

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/02/2017

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

Cena 60

Okres gwarancji 10

Zużycie energii 10

Emisja dwutlenka węgla 10

Emisja zanieczyszczeń 10

6) INFORMACJE DODATKOWE: 1. Okres leasingowania pojazdów: 30 miesięcy licząc od protokolarnego

terminu odbioru bez zastrzeżeń dostarczonego przedmiotu leasingu. Pierwsza płatność rat leasingowych

musi nastąpić w miesiącu lutym 2017 r. 2. Dostawa kompletnego przedmiotu leasingu w terminie do 15

lutego 2017 r.

Część nr: 4    Nazwa: „DOSTAWA 1 SAMOCHODU W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DLA WROCŁAWSKIEJ

AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO SA”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Wymagania

dotyczące leasingu: 1) Umowa leasingu operacyjnego zostanie zawarta na okres 30 miesięcy – okres spłaty rat

leasingowych 2) Raty niezmienne przez cały czas trwania umowy (stałe oprocentowanie) 3) Opłaty leasingowe

(raty leasingowe) w ilości 30 rat (opłat) leasingowych płatnych przez Zmawiającego w równych wysokościach w

terminie ostatnich 10 dni miesiąca 4) W cenie leasingu należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją

przedmiotu zamówienia, a w szczególności koszt: leasingu, pierwszej rejestracji, wszelkich opłat pośrednich,

transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z załadunkiem i rozładunkiem, pozostałych

kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatku VAT. 5) Bez opłaty wstępnej 6) Opłata

końcowa: 1 % wartości brutto przedmiotu leasingu 7) Wykup przedmiotu leasingu w terminie 30 dni od spłaty

ostatniej raty – opłata końcowa 8) Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów po stronie

Zamawiającego 9) Waluta leasingu: PLN 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela,
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ponieważ sam będzie ponosił koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu. 2. Opis pojazdu – przedmiotu leasingu

Przedmiotem zamówienia jest samochód osobowy. Samochód musi spełniać poniższe wymagania: 1)

Samochód fabrycznie nowy. 2) Rok produkcji – nie wcześniej niż 01.01.2016 r. 3) Samochód osobowy typu

sedan lub hatchback 4) Samochód nie używany 5) Samochód zarejestrowany na 5 osób 6) 5 – drzwiowy 7)

silnik diesel o pojemności skokowej powyżej 1500m3 do 2000 cm3 i mocy min. 100 KM 8) skrzynia biegów

manualna 9) Wyposażenie: ABS, ASR, ESP (stabilizacja toru jazdy), poduszka powietrzna pasażera i kierowcy,

poduszki boczne, czujniki parkowania tylne, centralny zamek, immobilizer, alarm, klimatyzacja, wielofunkcyjna

kierownica, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby przednie, radio fabryczne, gniazdo AUX 10) Kolor

samochodu – do wyboru przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do wyboru min. 5

propozycji kolorów 11) zbiornik paliwa minimum 50 L 12) Max wysokość 1550 13) długość minimalna 4650 mm

14) Rozstaw osi minimum 2605 mm 15) Pojemność bagażnika od 550 do 1600 litrów składając tylną kanapę. 3.

Wymagania ogólne: 1) Pojazd zarejestrowany z kompletem dokumentów: - dowód rejestracyjny - karta

pojazdu - świadectwo homologacji - gwarancja - instrukcja obsługi 2) Samochód nie może być prototypem oraz

autem demonstracyjnym. 3) Przekazanie kompletnego pojazdu do eksploatacji nastąpi protokołem zdawczo –

odbiorczym. 4) Serwis autoryzowany pojazdu w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego

4. Gwarancja: 1) na podzespoły mechaniczne – minimum 24 miesiące licząc od daty odbioru pojazdu przez

zamawiającego; UWAGA: Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty za dłuższy okres gwarancji na podzespoły

mechaniczne zgodnie z kryterium oceny ofert – „Okres gwarancji”. 2) na powłokę lakierniczą – minimum 36

miesięcy licząc od daty odbioru pojazdu przez zamawiającego. Okres gwarancji nie może być krótszy od okresu

gwarancji udzielanej przez producenta pojazdu.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34111000-1, 66114000-2

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/02/2017

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

Cena 60

Okres gwarancji 10

Zużycie energii 10

Emisja dwutlenka węgla 10

Emisja zanieczyszczeń 10
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6) INFORMACJE DODATKOWE: 1. Okres leasingowania pojazdu: 30 miesięcy licząc od protokolarnego

terminu odbioru bez zastrzeżeń dostarczonego przedmiotu leasingu. Pierwsza płatność rat leasingowych

musi nastąpić w miesiącu lutym 2017 r. 2. Dostawa kompletnego przedmiotu leasingu w terminie do 15

lutego 2017 r.

Część nr: 5    Nazwa: „DOSTAWA 1 SAMOCHODU OSOBOWEGO W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DLA

DOLNOŚLĄSKIEGO PARKU INNOWACJI I NAUKI SA”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Wymagania

dotyczące leasingu: 1) Umowa leasingu operacyjnego zostanie zawarta na okres 30 miesięcy – okres spłaty rat

leasingowych 2) Raty niezmienne przez cały czas trwania umowy (stałe oprocentowanie) 3) Opłaty leasingowe

(raty leasingowe) w ilości 30 rat (opłat) leasingowych płatnych przez Zmawiającego w równych wysokościach w

terminie ostatnich 10 dni miesiąca 4) W cenie leasingu należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją

przedmiotu zamówienia, a w szczególności koszt: leasingu, pierwszej rejestracji, wszelkich opłat pośrednich,

transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z załadunkiem i rozładunkiem, pozostałych

kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatku VAT. 5) Bez opłaty wstępnej 6) Opłata

końcowa: 1 % wartości brutto przedmiotu leasingu 7) Wykup przedmiotu leasingu w terminie 30 dni od spłaty

ostatniej raty – opłata końcowa 8) Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów po stronie

Zamawiającego 9) Waluta leasingu: PLN 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela,

ponieważ sam będzie ponosił koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu. 2. Opis pojazdu – przedmiotu leasingu

Przedmiotem zamówienia jest samochód osobowy. Samochód musi spełniać poniższe wymagania: 1)

Samochód fabrycznie nowy. 2) Rok produkcji – nie wcześniej niż 01.01.2016 r. 3) Samochód osobowy typu

sedan lub hatchback 4) Samochód nie używany 5) Samochód zarejestrowany na 5 osób 6) 5 – drzwiowy 7)

silnik diesel o pojemności skokowej powyżej 1500m3 do 2000 cm3 i mocy min. 100 KM 8) skrzynia biegów

manualna 9) Wyposażenie: ABS, ASR, ESP (stabilizacja toru jazdy), poduszka powietrzna pasażera i kierowcy,

poduszki boczne, czujniki parkowania tylne, centralny zamek, immobilizer, alarm, klimatyzacja, wielofunkcyjna

kierownica, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby przednie, radio fabryczne, gniazdo AUX 10) Kolor

samochodu – do wyboru przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do wyboru min. 5

propozycji kolorów 11) zbiornik paliwa minimum 50 L 12) Max wysokość 1550 13) długość minimalna 4650 mm

14) Rozstaw osi minimum 2605 mm 15) Pojemność bagażnika od 550 do 1600 litrów składając tylną kanapę. 3.

Wymagania ogólne: 1) Pojazd zarejestrowany z kompletem dokumentów: - dowód rejestracyjny - karta

pojazdu - świadectwo homologacji - gwarancja - instrukcja obsługi 2) Samochód nie może być prototypem oraz

autem demonstracyjnym. 3) Przekazanie kompletnego pojazdu do eksploatacji nastąpi protokołem zdawczo –
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odbiorczym. Wykonawca zapewni dostawę samochodu do siedziby Zamawiającego. 4) Serwis autoryzowany

pojazdu w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego 4. Gwarancja: 1) na podzespoły

mechaniczne – minimum 24 miesiące licząc od daty odbioru pojazdu przez zamawiającego; UWAGA:

Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty za dłuższy okres gwarancji na podzespoły mechaniczne zgodnie z

kryterium oceny ofert – „Okres gwarancji”. 2) na powłokę lakierniczą – minimum 36 miesięcy licząc od daty

odbioru pojazdu przez zamawiającego. Okres gwarancji nie może być krótszy od okresu gwarancji udzielanej

przez producenta pojazdu.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34111000-1, 66114000-2

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/02/2017

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

Cena 60

Okres gwarancji 10

Zużycie energii 10

Emisja dwutlenka węgla 10

Emisja zanieczyszczeń 10

6) INFORMACJE DODATKOWE: 1. Okres leasingowania pojazdu: 30 miesięcy licząc od protokolarnego

terminu odbioru bez zastrzeżeń dostarczonego przedmiotu leasingu. Pierwsza płatność rat leasingowych

musi nastąpić w miesiącu lutym 2017 r. 2. Dostawa kompletnego przedmiotu leasingu w terminie do 15

lutego 2017 r.

Część nr: 6    Nazwa: „DOSTAWA 2 SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DLA

AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO „AGROREG” SA”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Wymagania

dotyczące leasingu: 1) Umowa leasingu operacyjnego zostanie zawarta na okres 30 miesięcy – okres spłaty rat

leasingowych 2) Raty niezmienne przez cały czas trwania umowy (stałe oprocentowanie) 3) Opłaty leasingowe

(raty leasingowe) w ilości 30 rat (opłat) leasingowych płatnych przez Zmawiającego w równych wysokościach w
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terminie ostatnich 10 dni miesiąca 4) W cenie leasingu należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją

przedmiotu zamówienia, a w szczególności koszt: leasingu, pierwszej rejestracji, wszelkich opłat pośrednich,

transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z załadunkiem i rozładunkiem, pozostałych

kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatku VAT. 5) Bez opłaty wstępnej 6) Opłata

końcowa: 1 % wartości brutto przedmiotu leasingu 7) Wykup przedmiotu leasingu w terminie 30 dni od spłaty

ostatniej raty – opłata końcowa 8) Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów po stronie

Zamawiającego 9) Waluta leasingu: PLN 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela,

ponieważ sam będzie ponosił koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu. 2. Opis pojazdów – przedmiotu

leasingu Przedmiotem zamówienia są dwa samochody osobowe. Każdy z samochodów musi spełniać poniższe

wymagania: 1) Samochód fabrycznie nowy 2) Rok produkcji – nie wcześniej niż 01.01.2016 r. 3) Samochód

osobowy typu sedan lub hatchback 4) Samochód nie używany 5) Samochód zarejestrowany na 5 osób 6) 5 –

drzwiowy 7) silnik diesel o pojemności skokowej powyżej 1500m3 do 2000 cm3 i mocy min. 100 KM 8) skrzynia

biegów manualna 9) Wyposażenie: ABS, ASR, ESP (stabilizacja toru jazdy), poduszka powietrzna pasażera i

kierowcy, poduszki boczne, czujniki parkowania tylne, centralny zamek, immobilizer, alarm, klimatyzacja,

wielofunkcyjna kierownica, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby przednie, radio fabryczne, gniazdo AUX

10) Kolor samochodu – do wyboru przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do wyboru

min. 5 propozycji kolorów 11) zbiornik paliwa minimum 50 L 12) Max wysokość 1550 13) długość minimalna

4650 mm 14) Rozstaw osi minimum 2605 mm 15) Pojemność bagażnika od 550 do 1600 litrów składając tylną

kanapę. 3. Wymagania ogólne: 1) Pojazd zarejestrowany z kompletem dokumentów: - dowód rejestracyjny -

karta pojazdu - świadectwo homologacji - gwarancja - instrukcja obsługi 2) Samochód nie może być

prototypem oraz autem demonstracyjnym. 3) Przekazanie kompletnych pojazdów do eksploatacji nastąpi

protokołem zdawczo – odbiorczym. Wykonawca zapewni dostawę samochodów do siedziby Zamawiającego 4)

Serwis autoryzowany pojazdu w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego 4. Gwarancja:

1) na podzespoły mechaniczne – minimum 24 miesiące licząc od daty odbioru pojazdu przez zamawiającego;

UWAGA: Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty za dłuższy okres gwarancji na podzespoły mechaniczne

zgodnie z kryterium oceny ofert – „Okres gwarancji”. 2) na powłokę lakierniczą – minimum 36 miesięcy licząc

od daty odbioru pojazdu przez zamawiającego. Okres gwarancji nie może być krótszy od okresu gwarancji

udzielanej przez producenta pojazdu.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34111000-1, 66114000-2

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/02/2017
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5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

Cena 60

Okres gwarancji 10

Zużycie energii 10

Emisja dwutlenka węgla 10

Emisja zanieczyszczeń 10

6) INFORMACJE DODATKOWE: 1. Okres leasingowania pojazdów: 30 miesięcy licząc od protokolarnego

terminu odbioru bez zastrzeżeń dostarczonego przedmiotu leasingu. Pierwsza płatność rat leasingowych

musi nastąpić w miesiącu lutym 2017 r. 2. Dostawa kompletnego przedmiotu leasingu w terminie do 15

lutego 2017 r.
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