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Załącznik nr 10 do SIWZ 

 

po zmianach z dnia 08.11.2019 r. 

FORMULARZ CENOWY 

dla Zadania nr 2 

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

„Saniko” Sp. z o.o. 

ul. Komunalna 4 

87-800 Włocławek 

 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: 

„Dostawa fabrycznie nowego pojazdu skrzyniowego oraz dostawa i sfinansowanie 

w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej śmieciarki dwukomorowej 

dla PGK Saniko Sp. z o.o. z podziałem na dwa zadania”: 
 

Zadanie nr 2: Dostawa sfinansowanego w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego pojazdu 

specjalistycznego typu śmieciarka 

 
 

A. Koszt pojazdu 
 

Zadanie nr 2 
 

Cena pojazdu netto:   ………………………… zł 

Stawka i wartość podatku VAT: …………% …………………… zł 
(wskazać odpowiednią stawkę VAT wyrażona w % zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wartość) 

Cena pojazdu brutto:   …………..……………..zł 

słownie: …………………………………………..……………………………………………………………, 

 

B. Dane dotyczące finansowania w formie leasingu operacyjnego 
 

Lp. Wyszczególnienie Wartość netto 
Stawka Vat …..% 

/kwota/ 
Wartość brutto 

1 2 3 4 5 

1. Wysokość opłaty wstępnej 30%    

2. 

Łączna wartość 36 rat 

leasingowych 

przy czym miesięczna wartość raty 

leasingowej będzie wynosić: 

 

……………………… 
 

   

3. Wartość wykupu 1%    

4. RAZEM*    

 

* Raty leasingowe będą zawierać m.in.: koszt fabrycznie nowego pojazdu, koszty rejestracji pojazdu, koszty 

gwarancji, koszty serwisu/przeglądów pojazdu w okresie gwarancji, koszty dostawy pojazdu Zamawiającemu, 

koszty legalizacji tachografu, koszty szkolenia z obsługi pojazdu, koszty zagwarantowania stałej stopy 

procentowej, opłaty administracyjne oraz inne koszty i opłaty jeżeli występują. 
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C. Oświadczenie 
 

Oświadczamy, że spełniamy warunki leasingowe określone przez Zamawiającego, tj.: 

1. Opłata wstępna: 30%. 

2. Okres leasingu: 36 miesięcy. 

3. Wykup końcowy: 1%. 

4. Waluta leasingu: PLN. 

5. Prawo wykupu przedmiotu leasingu. 

6. Spłata rat leasingowych w równych ratach miesięcznych w oparciu o stałą stopę procentową w całym 

okresie obowiązywania umowy tj. przez okres 36 miesięcy od daty dostawy przedmiotu leasingu. 

7. Nie obowiązuje limit kilometrów. 

8. Raty leasingowe będą zawierać koszt fabrycznie nowego pojazdu, koszty rejestracji pojazdu, koszty 

gwarancji, koszty serwisu/przeglądów pojazdu w okresie gwarancji, koszty dostawy pojazdu 

Zamawiającemu, koszty legalizacji tachografu, koszty szkolenia z obsługi pojazdu, koszty 

zagwarantowania stałej stopy procentowej, opłaty administracyjne oraz inne koszty i opłaty jeżeli 

występują. 

9. Koszty ubezpieczenia OC, AC i NW pojazdu przez cały okres leasingowy tj. 3 lata, ponosi 

Zamawiający, w związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru Ubezpieczyciela. 

10. Zamawiający będzie ponosił koszty podatku od środków transportu na zasadach refakturowania, jak 

również od drugiego roku użytkowania pojazdu, Zamawiający będzie osobiście przeprowadzał 

przeglądy UDT pojazdu na własny koszt, 

11. Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów. 

 

 

Wartość całkowita netto zamówienia: 

(poz. Lp. 4., kol. 3) 

………………………………… zł 

Wartość podatku VAT (stawka ……… %) 

(poz. Lp. 4., kol. 4) 

………………………………… zł 

Wartość całkowita brutto zamówienia: 

(poz. Lp. 4., kol. 5) 

………………………………… zł 

 

 

 

 

 

Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym  

przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy 


