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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarki prosi o złożenie oferty na realizację zdania pn.: 

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu typu SUV dla  

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku” 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 

samochodu typu SUV dla  Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku.  

Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe 

Dodatkowy kod CPV: 66114000-2 - Usługi leasingu finansowego 

Miejsce dostawy: odbiór u Leasingodawcy. 

Serwis: zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. 

 Maksymalny czas usuwania awarii w okresie gwarancyjnym – ZGODNY Z 

OGÓLNYMI WARUNKAMI USUWANIA AWARII 

 Gwarancja: minimum 12 miesięcy 

 Szkolenie: zapewnienie przeszkolenia pracownika odbierającego pojazd, które 

odbędzie się w siedzibie Leasingodawcy 

2. Wymagania techniczne, minimalne wyposażenie pojazdu: 

 rok pierwszej rejestracji     od 2020r. do 2022r.  

 samochód w stanie bardzo dobrym, nieposiadający żadnych wad ukrytych 

 przebieg      od 0 do 55 000 km (potwierdzony przez serwis 

autoryzowanego dystrybutora oferowanego samochodu) 

 liczba drzwi    5 

 liczba miejsc w kabinie  5 

 rodzaj paliwa    diesel lub benzyna lub hybryda 

 skrzynia biegów    automatyczna 

 kolor     Czarny lub biały lub szary (akceptowane odcienie 

kolorów podstawowych) 

 długość     od 439 cm 

 szerokość    od 180 cm  (mierzona bez lusterek) 

 wysokość    od 159 cm 

 pojemność skokowa silnika   od 1199 cm3  

 moc       od 130 KM 

 maksymalne zużycie paliwa   7,5 l/100 km w cyklu mieszanym 

 emisja CO2 zgodnie z obowiązującymi normami 

 napęd – minimum przedni 

 2 komplety kluczyków  

 ABS 

 Podgrzewane fotele przednie 

 Systemy Apple CarPlay i Android Auto 



 System kontroli trakcji  

 Czujnik ciśnienia w oponach 

 Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki) 

 Czujniki odległości przy parkowaniu – przód/ tył 

 Kamera cofania 

 Tempomat  

 Przyciemniane szyby tylne 

 Wspomaganie hamowania awaryjnego 

 Felgi aluminiowe 18 cali 

 1 komplety opon wielosezonowe 

 Gniazdo 12V (minimum 2 sztuki) 

 Gniazdo USB 

 Hamulec postojowy elektryczny  

 Kierownica skórzana 

 Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa  

 Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach 

 Lampy LED minimum do jazdy dziennej 

 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane 

 Lusterka boczne składane elektrycznie 

 Pasy bezpieczeństwa przednie z napinaczami i regulacja wysokości mocowania 

 Podłokietnik przedni  

 Poduszki powietrzne boczne 

 Poduszki powietrzne czołowe 

 Poduszki powietrzne kurtynowe 

 Radio 6 głośników, Bluetooth z ekranem dotykowym, CD, MP3. 

 

3. Pozostałe wymogi dotyczące przedmiotu leasingu: 

 pojazd musi spełniać warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadać świadectwo homologacji 

dopuszczenia do ruchu drogowego oraz spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. 

zm.), 

 pojazd musi być wolny od wad fizycznych i prawnych - brak uszkodzeń blacharskich 

i mechanicznych. Samochód nie powinien posiadać widocznych śladów korozji 

karoserii, perforacji, wycieków olejów i pozostałych płynów eksploatacyjnych oraz 

uszkodzeń zawieszenia i układu kierowniczego, 

 pojazd musi pochodzić z produkcji seryjnej. Nie dopuszcza się oferowania pojazdu 

z produkcji jednostkowej i takiego pojazdu z produkcji seryjnej, którego parametry 

zostały specjalnie zmienione pod kątem spełnienia wymagań niniejszego zapytania 

ofertowego, 

 pojazd nie może posiadać napisów reklamowych czy też oznaczenia innej firmy, 

z wyłączeniem oznaczeń producenta pojazdu, 

 pojazd w dniu protokolarnego odbioru musi: 

- być zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

- musi posiadać ważne badania techniczne, 

 do pojazdu wraz z urządzeniami, wyposażeniem Dostawca obowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu wystawiony dla tych urządzeń certyfikat znaku bezpieczeństwa, 

deklarację zgodności WE lub certyfikat zgodności z Normą, 



 pojazd w okresie leasingu operacyjnego będzie użytkowany przez Muzeum Bitwy pod 

Grunwaldem w Stębarku Stębark 1, 14-107 Gierzwałd NIP: 7412113786. 

 Dostawca jest odpowiedzialny za zgodność przedmiotu leasingu pojazdów z warunkami 

technicznymi i jakościowymi opisanymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

 

4. Warunki dostawy przedmiotu leasingu operacyjnego – pojazdów: 

 wraz z przedmiotem leasingu operacyjnego – samochodu typu SUV Dostawca przekaże 

Zamawiającemu wymagane w zapytaniu ofertowym dokumenty dot. pojazdów, w tym: 

 - pełną dokumentację techniczną- ruchową i instrukcji obsługi  w języku polskim, 

 - certyfikat znaku bezpieczeństwa, deklarację zgodności WE lub certyfikat zgodności z 

 Normą, kartę gwarancyjną z książką serwisową, homologacja,  

   - kartę pojazdu. 

 Zamawiający ma prawo odmowy odbioru przedmiotu leasingu operacyjnego - 

pojazdów w przypadku niedotrzymania przez Dostawcę określonego w zapytaniu 

ofertowym terminu dostawy przedmiotu leasingu operacyjnego - pojazdów lub w 

sytuacji, gdy przedmiot leasingu operacyjnego - pojazdów nie spełnia warunków 

określonych w zapytaniu ofertowym.  

 odbioru przedmiotu leasingu operacyjnego samochodu typu SUV dokona komisja 

złożona z upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w terminie do 2 dni 

roboczych w godzinach od 8-15 po poinformowaniu Zamawiającego o możliwości 

odbioru przedmiotu leasingu (w formie pisemnej) od Leasingodawcy. 

 dokumentem stwierdzającym prawidłowe wykonanie dostawy przedmiotu leasingu 

operacyjnego będzie podpisany przez Strony bez zastrzeżeń protokół odbioru, 

 w czasie czynności odbioru Zamawiający jest uprawniony do sprawdzenia zgodności 

parametrów technicznych i wyposażenia przedmiotu leasingu operacyjnego – 

samochodu typu SUV z wymaganiami określonym w zapytaniu ofertowym oraz w 

ofercie Dostawcy, stanu technicznego przedmiotu leasingu i sprawności urządzeń w 

nim zamontowanych oraz kompletności dostarczonych dokumentów, 

 w razie stwierdzenia w czasie odbioru złego stanu technicznego przedmiotu leasingu 

operacyjnego lub, że jego parametry techniczne lub wyposażenie są niezgodne 

z wymaganiami określonym w zapytaniu ofertowym oraz w ofercie, Zamawiający 

odmówi podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu do czasu dostarczenia 

przedmiotu leasingu zgodnego z zapytaniem ofertowym i z ofertą przez Dostawcę. 
 

5. Podstawowe wymagania dotyczące leasingu operacyjnego: 

 czas trwania umowy leasingu operacyjnego - okres leasingowania: 36  miesięcy licząc 

od dnia odbioru przedmiotu leasingu potwierdzonego w pisemnym protokole odbioru, 

 waluta leasingu – w złotych polskich PLN, 

 wartość wszystkich opłat leasingowych z wszelkimi kosztami, które nie ulegną 

zmianie do końca umowy leasingu umowy Leasingodawca zobowiązany jest 

wskazać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego, 

 ilość czynszów leasingowych: 35 w równych ratach leasingowych płatnych w 

terminach miesięcznych, 

 opłata wstępna (opłata inicjalna): maksymalnie 24 000 zł netto + vat, 

 po upływie okresu leasingu możliwość wykupu przedmiotu leasingu z prawem do 

pierwokupu przez Zamawiającego, 

 opłata za wykup przedmiotu leasingu (opłata końcowa) – maksymalnie 5000 zł netto + 

vat. Opłata za wykup przedmiotu leasingu (opłata końcowa) zostanie uiszczona wraz z 

ostatnią ratą leasingową, 



 Zamawiający przez okres trwania umowy leasingu, będzie ponosił koszty 

ubezpieczenia OC,AC i NW przedmiotu leasingu we własnym zakresie i będzie miał 

możliwość skorzystania z oferty dowolnego ubezpieczyciela w drugim i kolejnym roku 

leasingu.  Zamawiający zobowiązany będzie przedstawić Leasingodawcy corocznie 

polisy OC, AC i NW. Koszty ubezpieczenia OC, AC i NW przedmiotu leasingu – 

pokrywa Zamawiający. 

 Dostawca uwzględni w złożonej ofercie koszty pokrycia ubezpieczenia GAP 

Indeksowy w całym okresie trwania umowy przedmiotu leasingu, 

 Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy leasingu i ogólnych warunków 

umowy leasingowej na wzorze stosowanym przez finansującego, 

 Dostawca nie będzie żądał zabezpieczenia umowy leasingu w postaci weksla In blanco.  

 

2. Istotne warunki umowy: 

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy leasingu i ogólnych warunków umowy 

leasingowej na wzorze stosowanym przez finansującego. 

 

 

3. Miejsce i termin składania ofert 
1. Ofertę można złożyć: 

a) osobiście w siedzibie Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, Stębark 1, 14-107 Gierzwałd, godziny 

urzędowania: 7.00-15.00 (poniedziałek –piątek) w terminie do dnia 07.09.2022  roku do godz. 

14. 

b) przesłać pocztą na podany wyżej adres, w terminie do dnia 07.09.2022 roku do godz. 14. 

Liczy się data wpływu do siedziby Muzeum. 

c) pocztą elektroniczną w terminie do dnia 07.09.2022 roku do godz. 14., na adres: 

biuro@muzeumgrunwald.pl podpisane podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 

5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 

2020 r. poz. 1173 ze zm.). 

2. Oferta składana osobiście lub za pośrednictwem poczty powinna zostać złożona w zamkniętej 

kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczęcią firmową oraz adresem Muzeum z dopiskiem: 

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu typu SUV dla  Muzeum 

Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku”  

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

4. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

5. Kontakt z Zamawiającym 

Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcą jest: Pani Iwona Siebert (tel. 89 647 22 27 wew. 10, 

mail: biuro@muzeumgrunwald.pl). 

Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą 

pisemną lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień 

oraz informacji drogą elektroniczną muszą być one podpisane podpisem elektronicznym w rozumieniu 

ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jedn.: Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1173 ze zm.). 

4. Termin realizacji zamówienia:  

mailto:biuro@muzeumgrunwald.pl


1. Wymagany termin wykonania zamówienia dostawy samochodu typu SUV w formie 

leasingu operacyjnego ustala się na maksymalnie na dzień 10 października 2022 r. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru firmy leasingowej. 

W toku badania i oceny Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień  

dotyczących treści złożonych ofert. 

5. Warunki udziału w postępowaniu: 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 

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

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

  2. posiadają wiedzę i doświadczenie potrzebne do realizacji zamówienia;  

  3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

  4. akceptują treść zapytania ofertowego bez zastrzeżeń - złożenie oferty jest uważane za 

akceptację treści Zapytania Ofertowego; 

  5. nie są powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, nie są w stanie likwidacji, 

upadłości, restrukturyzacji; 

  6. brak spełnienia któregokolwiek w powyższych warunków, w tym brak odbycia wizji 

lokalnej spowoduje odrzucenie oferty. 

 

2. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę – oferty częściowe nie będą podlegały 

ocenie. 

2) Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do 

Zapytania Ofertowego 

3) Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego i zostać przygotowana w 

języku polskim. 

4) Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty umowy leasingu 

operacyjnego przedmiotu zamówienia. Cena powinna uwzględniać podatek VAT.  

5) Oferta oraz wszelkie załączniki powinny być podpisane przez osobę/osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną 

w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy 

organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, 

przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. 

6) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane 

przez osobę/osoby podpisujące ofertę. Poprawki powinny być dokonane w sposób 

czytelny oraz opatrzone datą ich dokonania. 

7) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

8) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca powinien 

wyraźnie zastrzec to w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. 

 

3. Na ofertę składają się: 

1) formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego; 

2) oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z 

Zamawiającym, o braku postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub 

restrukturyzacyjnego wobec Wykonawcy (Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego); 

3) Harmonogram spłaty rat leasingowych.  



4) Wzór umowy leasingowej wraz z ogólnymi warunkami leasingu.  

5) 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, wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

6) Upoważnienie do podpisania oferty – jeżeli jest konieczne. 

 

6. Kryterium oceny ofert:  

Zamawiający wybierze ofertę w oparciu o kryterium oceny oferty – najniższa cena. 

Kryterium - cena zamówienia obliczone będzie wg poniższego wzoru: 100% cena. 

Cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Cena musi być podane cyfrowo i słownie. 

7. Uwagi ogólne: 

1) Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, 

2) Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub zapytaniem ofertowym 

spowoduje odrzucenie oferty, 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny.  
8.  Ogłoszenie wyników postępowania: 

Informacje o wynikach postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego 

bip.org.pl/muzeumgrunwald/. 

O fakcie wyboru oferty Zamawiający powiadomi wybranego w drodze postępowania Wykonawcę e-

mailowo. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w sytuacji nie 

osiągnięcia porozumienia w wyniku negocjacji. 

9. Przesłanki odrzucenia oferty: 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, 

b) zostanie złożona po terminie składania ofert, 

c) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

d) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub 

oświadczeń. 

10.  Unieważnienie postępowania: 

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy zwarcie umowy nie będzie leżeć w interesie 

Zamawiającego. 

11. Ochrona danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Bitwy pod Grunwaldem; 



2. inspektorem ochrony danych osobowych jest Waldemar Hypś email: Waldemar.hyps@cbi24.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z niniejszym postępowaniem; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania, 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, w okresie i na warunkach określonych w art. 140 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu; 

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

e) nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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