
 

 

Przetarg na leasing pięciu samochodów osobowych rok produkcji 2012 

 

OGŁOSZENIE 

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”, z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Ryżowej 90, ogłasza przetarg nieograniczony o równowartości poniżej 

137 000 euro. 

 

1. Przedmiot zamówienia: Dostawa na zasadach leasingu operacyjnego pięciu fabrycznie 

nowych i nieużywanych samochodów osobowych – pięć sztuk przez okres 36 miesięcy w 

ratach liniowych z opcją wykupu po okresie leasingu. Warunki brzegowe leasingu określono 

następująco: wpłata własna (czynsz inicjalny) w wysokości 20% wartości ofertowej, wykup po 

okresie leasingu w wysokości 1% wartości ofertowej, raty liniowe. 

Rok produkcji samochodów 2012. Określone w załączniku nr 4 parametry techniczne i 

wyposażenie oferowanych samochodów maja charakter wymogów minimalnych kod 

34.11.50.00-6 Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/ - samochody osobowe. 

2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej  

www.polsus.pl Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z wykonawcami jest Pan Michał 

Polak tel. +48 600 66 55 55, e-mail: serwis@polsus.pl 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 21 dni, licząc od daty zawarcia 

umowy. 

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 Spełniają warunki określone w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 

2004 r. nr19, poz. 177/ 

 Udzielą minimum 24 miesięczny okres gwarancji producenta na dostarczony 

przedmiot zamówienia, oraz dostarczą : 

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy składania 

ofert  wymagają wpisu. 

- Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 

ustawy prawo zamówień publicznych. 

Ocena spełniania powyższych warunków będzie dokonywana według formuły „spełnia – nie 

spełnia”. 

7. Zamawiający nie żąda od Wykonawców wnoszenia wadium. 

8. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: 

http://www.polsus.pl/


 

 

 Cena netto oferty – 100 % 

9. Oferty należy złożyć w Warszawie przy ul. Ryżowej 90, w kancelarii ogólnej na  parterze 

budynku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2012 roku do godziny 10:00. 

10. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert. 

11. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu 

zakupów oraz zastosować aukcji elektronicznej. 



 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 

1. Zamawiający: 

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” 

Adres: 02-495 Warszawa, ul. Ryżowa 90, zaprasza do udziału w realizacji zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o szacunkowej wartości 

poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Przedmiot zamówienia: 

Dostawa na zasadach leasingu operacyjnego pięciu fabrycznie nowych i nieużywanych 
samochodów osobowych – pięć sztuk przez okres 36 miesięcy w ratach liniowych z opcją 
wykupu po okresie leasingu, rok produkcji 2012, o parametrach i wyposażeniu określonych w 
załączniku nr 4 do niniejszej specyfikacji.  

Warunki brzegowe leasingu określono następująco: wpłata własna (czynsz inicjalny) w 
wysokości 20% wartości ofertowej, wykup po okresie leasingu w wysokości 1% wartości 
ofertowej, raty liniowe. 

Określone w załączniku nr 1 parametry techniczne i wyposażenie oferowanych samochodów 

mają charakter wymogów minimalnych.  

Zamawiający sam ubezpieczy przedmiot leasingu na warunkach ustalonych przez strony czyli 

Zamawiającego i Wykonawcę. 

Kod 34.11.50.00-6 Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia należy wykonać w ciągu 21 dni, licząc od daty zawarcia umowy. 

4. Wymagania stawiane wykonawcom. 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym  i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.  

 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia.  

 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 Udzielą minimum 24 – miesięczny okres gwarancji producenta na dostarczany 
przedmiot zamówienia bez limitu kilometrów. 

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według 

formuły „spełnia – nie spełnia”  

5. Zawartość ofert. Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz dla 

uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 



 

 

5.1. Wypełniony formularz ofertowy /wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ/ 

5.2. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art.22 ust. 1 pkt 1-4 
ustawy prawo zamówień publicznych /na druku określonym w załączniku nr 2/ 

5.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

Uwaga: brak któregokolwiek z w/w dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy. 

Dokument, o którym mowa w pkt. 5.3 może zostać złożony w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisania oferty. 

6. Osobą uprawniona przez zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest Pan 

Michał Polak tel. +48 600 66 55 55, fax 22 723 00 83, e-mail: serwis@polsus.pl Oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje w tym postępowaniu będą przekazywane drogą 

elektroniczną lub faksem, przy czym każda ze stron może żądać niezwłocznego potwierdzenia 

faktu ich otrzymania. 

7. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert. 

8. Opis sposobu przygotowania oferty: 

Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim. Treść złożonej oferty musi 

odpowiadać wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta 

musi być podpisana  przez osobę upoważnioną  do reprezentowania firmy, zgodnie z formą 

reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, 

właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy. W przypadku ustanowienia pełnomocnika, 

do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczona za zgodność 

z oryginałem przez notariusza. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być 

parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę. Wykonawcy mają obowiązek 

wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego, adres jak do 

korespondencji w kancelarii ogólnej na parterze budynku, w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia: 

20 marca 2012 roku, do godziny 10:00 

 

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania. 

Ofertę należy zapieczętować w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści. 

Koperta powinna być zaadresowana następująco: 

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” 

ul. Ryżowa 90,  

02-495 Warszawa 

Oferta na leasing pięciu samochodów osobowych 2012 

mailto:serwis@polsus.pl


 

 

 

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej 

złożenia /dzień, godzina/. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 marca 2012 roku o godzinie 10:15 w siedzibie 

Zamawiającego przy ul. Ryżowej 90 w Warszawie  

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 

W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle 

wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy. 

10. Sposób obliczania ceny: 

Cena oferowana stanowić będzie wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu 

zamówienia. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 

realizacji przedmiotu zamówienia /m.in. cenę samochodów, koszty transportu, gwarancji, 

cła/ 

11. Kryteria oceny i ich znaczenie: 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny. 

L.p Kryterium Znaczenie procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 
punktów jakie 
może otrzymać 
oferta za dane 
kryterium 

1. Cena netto 100 % 100 punktów 

 

CENA NETTO 

W kryterium „CENA” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów 

wynikającą z dzielenia: 

 

Gdzie: 

P(Ci) – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena netto”, 

Cmin - najniższa cena netto spośród zaproponowanych /zgodnie z formularzem ofert/ we wszystkich 

nie odrzuconych ofertach, wyrażona w PLN 

Ci - zaproponowana w ofercie  „i” cena netto 

Pmax (C ) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „cena netto” 

Cena winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu 

umowy 



 

 

W przypadku Wykonawców zagranicznych składających ofertę w niniejszym  postępowaniu 

Zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną 

12. Ogłoszenie o wyniku postępowania, zawierające nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego 

ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy wykonawców, 

którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert zawierającym punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny i łączną punktację zostanie zamieszczone na 

stronie internetowej www.polsus.pl  oraz rozesłane do wykonawców drogą elektroniczną lub 

faksem. 

13. Zamawiający zawrze umowę z załączonym do SIWZ wzorem, w terminie nie krótszym niż 7 dni od 

dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu 

związania ofertą. Umowa będzie zawierana w siedzibie zamawiającego w Warszawie przy ul. 

Ryżowej 90. W celu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie 

zobowiązany do wskazania Zamawiającemu osób, które będą w jego imieniu zawierać umowę 

oraz do ewentualnego przekazania oryginałów stosownych pełnomocnictw tych osób do zawarcia 

umowy. 

14. Zamawiający nie przewiduje rozliczania transakcji w walutach obcych. 

15. Zamawiający nie przewiduje: aukcji elektronicznej, zawarcie umowy ramowej, zamówień 

uzupełniających, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

16. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy.: 

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz zaniechania przez 

zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy wykonawca może 

wnieść pisemny protest do zamawiającego w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca 

powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

Protest dotyczy treści ogłoszenia, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych  lub zamieszczeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej. Od oddalenia lub odrzucenia protestu odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych nie przysługuje. 

 

 

 

Zastępca Dyrektora 

Jarosław Ptak 



 

 

 

Załącznik nr 1 
 
 
 

...................................., dnia............................ 
 
 
 
...................................................... 
            /pieczęć oferenta/ 
 
 
 
 
 

OFERTA 
Do: Polskiego Związku Hodowców i Producentów  
Trzody Chlewnej „POLSUS” 
ul. Ryżowa 90 
02-495 Warszawa 

 
 
 
 
 
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na leasing 5 samochodów 

osobowych /sygnatura................................/ 

My niżej podpisani: 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

Działając w imieniu i na rzecz 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

/Nazwa – firma dokładny adres oferenta, telefon kontaktowy/ 

 

Składamy ofertę na leasing samochodów osobowych odpowiadających wymaganiom 

technicznym i wyposażeniu określonym w załączniku nr 4 do SIWZ: 



 

 

 

1. Samochód osobowy  

Marka, model ………............................ poj. silnika...............cm3. koloru.......................... 

za cenę netto....................... zł plus podatek VAT w kwocie ..............................zł to jest 

brutto .........................................zł. 

x 5 sztuki co daje łączną wartość brutto .............................................................zł 

 

2. Komplet opon zimowych /4 sztuki/ 

Marki .................................za cenę netto .................................zł plus podatek VAT w 

kwocie................zł, to jest brutto............................................zł  

x 5 kpl co daje łączną wartość brutto .......................................zł 

 

 

Oferujemy leasing pięciu samochodów osobowych wraz z kompletem opon 

zimowych za cenę  netto..................................zł plus podatek VAT w 

kwocie...............................zł 

to jest brutto......................................................................zł 

słownie: 

................................................................................................................................ 

 

Co miesięczne spłaty rat liniowych wynoszą............................zł  

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszej oferty. 

 
 
OŚWIADCZAMY, ŻE: 

1. Cena zawiera wszelkie koszty jakie poniesiemy z tytułu niniejszego zamówienia. 

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia otrzymaliśmy od Zamawiającego, 

zapoznaliśmy się z jej treścią i akceptujemy przed złożeniem niniejszej oferty. 



 

 

3. Niniejsza oferta w pełni spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

4. Udzielamy gwarancji producenta na minimum 24 miesięcy od daty podpisania 

ostatniego protokołu dostawy bez limitu kilometrów. 

5. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia, w którym 

upłynął termin składania ofert 

6. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się zawrzeć z Zamawiającym 

umowę wg wzoru otrzymanego wraz ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia. Umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie jakie 

zostaną  wskazane przez Zamawiającego. 

7. Ofertę niniejszą składamy na ............... kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

 

................................................................................................................................ 
/Podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/ 

 



 

 

 
Załącznik nr 2 

 
 

...................................., dnia.......................... 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
 

Oświadczam, że ..................................................................................................... 
                                                 /nazwa wykonawcy/ 
 

 

 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania tego zamówienia. 

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

................................................................................................................................ 
/Podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/ 



 

 

Załącznik nr 3 

 

 

 

UMOWA nr .............../2012r. 

 

 

Zawarta dnia...............................r. w Warszawie, pomiędzy: 

Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” z siedzibą w 

Warszawie ul. Ryżowa 90 zwanym dalej Leasingobiorcą, NIP 526-17-18-940, 

reprezentowanym przez: ............................................................................................................ 

a ......................................................................., z siedzibą.......................................................... 

wpisanym /ą / do ................................, pod numerem.................., zwanym dalej 

Leasingodawcą. 

 

W rezultacie przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne  

/sygnatura ….............../ w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 164, poz. 1163 z 2006r./ 

 

Paragraf 1 

1. Leasingodawca zobowiązuje się do leasingu i wydania Leasingobiorcy: 

a) Pięciu fabrycznie nowych i nieużywanych samochodów osobowych 

marki............................. w kolorze.......................... wyprodukowanych w 2012 

roku o parametrach technicznych i wyposażeniu określonym w załączniku nr 4 

b) Pięciu kompletów opon zimowych marki ................................. . 

2. Leasingodawca oświadcza, iż samochody , o których mowa w ust. 1 posiadają  

homologację dopuszczającą pojazdy do ruchu. 

 

Paragraf 2 

1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 21 dni licząc od daty zawarcia  

umowy. 



 

 

2. Leasingodawca powiadomi Leasingobiorcę telefonicznie i potwierdzi faksem co 

najmniej na dwa dni przed dniem odbioru samochodów. 

 Przedmiot umowy Leasingobiorca odbierze w siedzibie Sprzedawcy:............................ 

3. Potwierdzeniem odbioru będzie protokół, do którego załącznikami będą: świadectwo 

homologacji, książka samochodu i książka gwarancyjna. 

 

Paragraf 3 

1. Strony ustaliły następujące ceny samochodów: 

a) za jeden samochód osobowy cenę netto.........................................zł 

plus podatek VAT w kwocie..................zł, to jest brutto.....................................zł 

słownie ............................................................................................................... . 

b) za jeden komplet opon zimowych marki....................., cenę netto....................zł 

podatek VAT w kwocie..................zł, to jest brutto............................................zł 

słownie ............................................................................................................... . 

c) wartość umowy brutto wynosi............................................................................zł,  

słownie: .............................................................................................................. . 

Leasingobiorca  po protokolarnym odbiorze każdego samochodu w terminie 14 dni 

od daty doręczenia faktury będzie spłacał co miesięczne raty liniowe przelewem na 

konto Leasingodawcy wymienione w fakturze. 

2. Spłaty rat leasingowych w systemie rat liniowych miesięcznych wynoszą .............zł 

3. Cena określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy,   

w tym cła, koszty transportu oraz serwisu gwarancyjnego. 

 

Paragraf 4 

Dostawca udziela gwarancji na okres: 

1. .......... miesięcy na niezawodną pracę zespołów napędowych i mechanizmów 

bez ograniczenia przebiegu. 

2. .......... miesięcy na powłoki lakiernicze bez ograniczenia przebiegu. 

3. .......... miesięcy na perforację blach nadwozia bez ograniczenia przebiegu. 

Wykonanie gwarancji będzie odbywało się na zasadach opisanych w książce 

gwarancyjnej. 

 



 

 

Paragraf 5 

1. W przypadku zwłoki Leasingodawcy w wydaniu samochodu Leasingodawca zostanie 

obciążony karą umowną w wysokości 0,5% wartości umowy brutto za każdy dzień 

zwłoki. Kara może być potrącona z należności Leasingodawcy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie  

Leasingodawcy . Leasingodawca zapłaci Leasingobiorcy kare umowną w wysokości  

10 % wartości brutto. 

3. Leasingobiorca zapłaci Leasingodawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w 

zapłacie. 

 

Paragraf 6 

Osobą wyznaczoną ze strony Leasingobiorcy do współdziałania w związku z realizacją 

umowy i podpisania protokołu będzie ..................................................., tel......................... 

 

Paragraf 7 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej aneksu pod rygorem nieważności.  

 

Paragraf 8 

W kwestiach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

Paragraf 9 

Spory powstałe na tle wykonania umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Leasingobiorcy. 

 

Paragraf 10 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Leasingobiorcy i jeden dla Leasingodawcy. 

 

 

 

Leasingobiorca :                                                              Leasingodawca:



 

 

Załącznik Nr 4 

 
Wymagane warunki techniczne 

 
1. Długość  - co najmniej 4000 mm 

2. Masa własna bez kierowcy: do 1050kg. 

3. Ładowność – co najmniej 520kg 

4. Objętość bagażnika przy  5 miejscach siedzących - co najmniej 300 l 

5. Silnik benzynowy wolnossący pojemności  -  co najmniej 1370 cm3 

6. Moc silnika  co najmniej 80 KM 

7. Prędkość maksymalna: 170 km/h (lub szybciej) 

8. Przyśpieszenie 0-100 km/h: 12,5 sek. (lub szybciej) 

9.  Zużycie paliwa  - średnie nie więcej niż 6l /100 km   

 
Wymagane minimalne wyposażenie 

 
1. ABS, poduszki powietrzne kierowcy i pasażera 

2. Centralny zamek z pilotem 

3. Komputer pokładowy 

4. Immobiliser  

5. Autoalarm 

6. Radio z odtwarzaczem CD 

7. El. Podnoszenie szyb przód i tył 

8. Klimatyzacja 

9. Lakier metalizowany 

10. Lusterka regulowane elektrycznie 

11. Lusterka, zderzaki i klamki w kolorze nadwozia 

12. Światła do jazdy dziennej 

13. Gumowe dywaniki 

14. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach. 

 
Dodatkowe wymagania. 

Samochody nowe, wyprodukowane w 2012r. tej samej marki, tego samego koloru nadwozia. 

Okres gwarancji – minimum 2 lata bez limitu kilometrów. 

Okres gwarancji na perforacje blach – minimum 10 lat bez limitu kilometrów. 

Komplet opon zimowych /4 sztuki/ do każdego samochodu. 

 
Termin realizacji: 21 dni od daty zawarcia umowy. 
 

 

 

................................................................................................................................ 
/Podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/ 


