Warszawa, 29 grudnia 2020 r.
DAZ.262.74.2020
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
w dniu 29 grudnia 2020 r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 59/20/PN/N) na długoterminowy najem 4
samochodów osobowych klasy średniej z segmentu D (rok produkcji 2021) bez prawa opcji
wykupu, ubezpieczenie w ich zakresie AC, OC, NNW, Assistance oraz pełna opieka serwisowa
(door-to-door).

W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
do dnia 29 grudnia 2020 r. do godz. 11:00 (tj. do terminu składania ofert określonego w ogłoszeniu o zamówieniu
BZP nr 767645-N-2020 z dnia 16.12.2020 r.,) złożono 1 ofertę. W wersji papierowej złożono: 1 ofertę, w wersji
elektronicznej złożono: 0 ofert.
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 29 grudnia 2020 r., godz. 12:00. Bezpośrednio przed otwarciem ofert
Zamawiający

podał

kwotę

jaką

zamierza

przeznaczyć

na

sfinansowanie

ww. zamówienia, tj.: 675 680,82 zł brutto.
Podczas otwarcia ofert odczytano informacje wymagane art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).
Sprawdzono czy Wykonawcy zaakceptowali wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia oraz
warunki płatności.
1.

Termin realizacji zamówienia - Okres najmu 3 samochodów (2 samochodów z nadwoziem kombi i 1
samochodu z nadwoziem sedan) od 16 marca 2021r. bądź od daty podpisania umowy jeśli nastąpi to po 16
marca 2021 r., przez okres 48 miesięcy. Okres najmu 1 samochodu z nadwoziem sedan od 30 listopada 2021
przez okres 48 miesięcy.

2.

Wynagrodzenie za oddanie w najem długoterminowy Samochodów, Zamawiający będzie uiszczał w postaci
rat najmu, obejmującego: koszt ewentualnego używania Pojazdów zastępczych, koszty ubezpieczenia
Samochodów oraz stały nadzór i serwis samochodów wraz ze związanymi z tym kosztami naprawy
gwarancyjnej i pogwarancyjnej oraz usługami blacharsko - lakierniczymi, na rachunek bankowy
Wykonawcy, w terminach i w wysokości określonej w harmonogramie płatności rat najmu, stanowiącym
Załącznik nr 4 do Umowy przed upływem terminu płatności, wskazanego w harmonogramie spłat rat najmu,
nie mniejszego niż 30 dni od daty doręczonej do siedziby Zamawiającego faktury VAT albo odebranej przez
Zamawiającego przesłanej przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, w sposób
wskazany w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z

2020 r. poz. 1666, ze zm.), zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego, znajdujący się w wykazie
podatników VAT udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Raty najmu zostaną powiększone o
podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. W razie przekroczenia limitu
przebiegu kilometrów, Zamawiający zapłaci Wykonawcy opłatę dodatkową za każdy dodatkowy kilometr,
zgodnie z Ofertą. Brak rachunku bankowego Wykonawcy, znajdującego się w wykazie podatników VAT
udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw finansów publicznych, uprawnia Zamawiającego do poinformowania o tym fakcie
Wykonawcę drogą elektroniczną i wstrzymania płatności z faktury do czasu spełnienia przez Wykonawcę
wymogu opisanego w zdaniu poprzednim, a termin płatności z danej faktury ulega wydłużeniu o czas tej
zwłoki. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki za nieterminową płatność ani uprawnienie
do wstrzymania lub braku realizacji obowiązków wynikających z Umowy. Za dzień zapłaty uważa się dzień
wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykaz ofert, które zostały złożone w terminie składania ofert :
Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Oferta złożona w wersji papierowej
Royal Fleet Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1
08-300 Sokołów Podlaski
Wykonawca w formularzu oferty w pkt 4) zaakceptował termin realizacji zamówienia oraz warunki
płatności określone w SIWZ.

1.

Opłata miesięczna za najem samochodu typu kombi: 3 345,99 zł
(waga 20%)
Opłata miesięczna za najem samochodu typu sedan: 3 256,54 zł
(waga 20%)
Opłata miesięczna za samochód zastępczy typu kombi: 3 075,00 zł
(waga 10%)
Opłata miesięczna za samochód zastępczy typu sedan: 3 075,00 zł
(waga 5%)
Dodatkowe funkcjonalności:
- fotel kierownicy z pamięcią ustawień w każdym samochodzie-TAK,
- nawigacja w każdym samochodzie-TAK,
- możliwość sterowania nawiewami oraz temperaturą z drugiego rzędu siedzeń w każdym
samochodzie-TAK
(waga 40%)
Opłata za przekroczenie limitu przebiegu kilometrów: 0,29 zł
(waga 5%)

ZATWIERDZAM
Zbigniew Zieliński
Dyrektor
Działu Administracji i Zakupów
/podpisano elektronicznie/

