
„Komunikacja Miejska Łomianki”  
                Sp. z o.o. 

05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248,  

tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75 

 

 

Kiełpin dnia 10. 06. 2019 r. 

 

Nr zamówienia ZW/11/2019 

 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT .  
(Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) 

 
 

1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO; 

Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o.  

05-092 Łomianki, Kiełpin, ul. Rolnicza 248 

NIP 118-07-46-143, REGON 01227136200000, kapitał zakładowy 11 089 500zł. 

Tel. 227513379, 227512175, fax. 227513379  w 25 

 

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu: 

 

Udzielenie i obsługa złotówkowego kredytu długoterminowego 

inwestycyjnego na zakup 2 autobusów. 
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA; 

2.1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu 

Cywilnego. 

2.2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych (podstawa prawna art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).  

W związku z tym informacje o wyniku postępowania będą dostępne dla 

składających ofertę tylko na ich wniosek, a od decyzji Zamawiającego nie 

przysługują środki odwoławcze 

2.3. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem ich odrzucenia. 

2.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

2.7. Zamawiającemu przysługuje prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania 

którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny. 

2.8. Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 66113000-5- Usługi udzielania kredytu. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA; 
 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze: złotówkowego 

kredytu długoterminowego inwestycyjnego do wysokości 600 000 PLN (słownie: 

sześćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem kwoty na pokrycie kosztów zakupu dwóch 

autobusów miejskich, zwanego również w treści SIWZ „Kredytem". Zamawiający 

dokonał już zakupu 2 szt. pojazdów marki Solaris Urbino 12 rok prod. 2016,  ze środków 

własnych. 



 2 

3.2.  Wartość jednego autobusu wynosi 600 000 zł netto, co przy zakupie 2 szt. autobusów 

daje kwotę 1 200 000 zł netto.  

3.3. Przedmiotowe zamówienie jest częściowo finansowane ze środków własnych 

Zamawiającego (wkład własny Zamawiającego –  50%).  

3.4. Zabezpieczenie kredytu:  

a) zastaw rejestrowy na zakupionych autobusach,  

b) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej,  

c) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art.97 Prawa 

Bankowego, 

d) oświadczenie Zastawcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy; 

3.5. Postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego nastąpi nie później niż  do 15 lipca 

2019.   

3.6. Spłata Kredytu: 

a) będzie następowała w ratach miesięcznych,  

b) okres spłaty – do 60 miesięcy,  

3.7. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej. Spłata odsetek 

następować będzie w okresach miesięcznych.  

3.8. Dla potrzeb składanej oferty i porównania ofert w kryterium cenowym Wykonawca 

zobowiązany jest przyjąć stopę oprocentowania kredytu na dzień 06.06.2019 

uwzględniającą stawkę WIBOR 3M z tego dnia tj 1,72%, powiększoną o marżę własną, 

którą należy umieścić w ofercie. 

3.9. Kredyt nie będzie obciążony żadnymi innymi opłatami poza opłatą wstępną i 

oprocentowaniem zaoferowanym w ofercie przez Wykonawcę. Kredyt oprocentowany 

jest według zmiennej stopy procentowej ustalonej na podstawie stawki WIBOR dla 

depozytów trzymiesięcznych (WIBOR 3M) opublikowanej w dzienniku 

„Rzeczpospolita" na dwa dni robocze przed uruchomieniem kredytu oraz marży 

zaoferowanej przez Wykonawcę.  

3.10. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej, Zamawiający na wniosek 

Wykonawcy wyśle dokumenty (skany) potwierdzające jego zdolność kredytową. 

3.11. Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przedstawi 

Zamawiającemu umowę, na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą.  
 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA; 

4.1. Całość kredytu postawiona zostanie do dyspozycji najpóźniej do 15 lipca 2019 r.  

 

 

5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU; 

 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: 

 

5.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wzór stanowi 

Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 

5.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert; 

 

Powyższe dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę.  

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM;  

Zamawiający  nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium  
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7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT;  

7.1. Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany: formularz ofertowy zgodny ze 

wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.  

7.2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo w oryginale 

lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, pełnomocnictwo 

do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie 

wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty. 

7.3. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione w dokumentach 

rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie 

pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę lub 

osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu. 

7.4. Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wszystkimi dokumentami, 

zaświadczeniami i załącznikami w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność 

do terminu otwarcia ofert. Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres 

Zamawiającego oraz nazwę postępowania wraz z dopiskiem: „nie otwierać przed 

24.06.2019 r. godz. 12:00”. 

7.5. Osoby do kontaktu: prezes Bogdan Marcińczyk: bogdanmarcinczyk@kmlomianki.info 

, Tel: 22-751-33-79 wew.20. Główna księgowa Małgorzata Kobrzyńska  mail: 

ksiegowosc@kmlomianki.info , Tel: 22-751-33-79 wew.24. 

7.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

 

8. TERMIN SKŁADANIA  OFERT;  

8.1.Termin składania ofert upływa dnia 24.06.2019 r. do godz. 12:00. 

8.2.Oferty należy przesłać/składać w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności na adres Zamawiającego: Komunikacja Miejska Łomianki  

Spółka z o.o., 05-092 Łomianki, Kiełpin, ul. Rolnicza 248 pok. nr 2.  

8.3.Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. Zamawiający na pisemny 

wniosek Wykonawcy, prześle protokół z otwarcia ofert.  

 
9. OPIS KRYTERIÓW SPOSOBU OCENY OFERT;  

Przy ocenie ważnych ofert (nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez uprawnionych 

Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania) Zamawiający będzie 

kierował się następującym kryterium i wagami: Cena 100% 

 

10. ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA 

 

10.1. Formularz oferty – załącznik. nr 1. 

10.2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – 

załącznik nr 2 

 

 

Prezes Zarządu 

Bogdan Marcińczyk 

 

 

 

 

 

mailto:bogdanmarcinczyk@kmlomianki.info
mailto:ksiegowosc@kmlomianki.info
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 Załącznik nr 1 do SIWZ nr zamówienia ZW/11/2019 

 

Formularz oferty  

 

 

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

(pieczęć firmowa) 

 

Pełna nazwa Wykonawcy:  

 

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

 

Adres Wykonawcy: 

 

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

 

Forma organizacyjno prawna: 

 

……...................................................................................... 

 

NIP:  .......................................................; REGON:......................................... 

 

 

Nr telefonu  .........................................; Nr telefaxu  ...........................................  

 

e-mail …..................... 

  

                

Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o. 

05-092 Łomianki, Kiełpin, ul. Rolnicza 248 

 

Składając ofertę w postępowaniu na:  

 

Udzielenie i obsługa złotówkowego kredytu długoterminowego 

inwestycyjnego na zakup 2 autobusów. 
 

 

oferuję realizację całego zamówienia za cenę ofertową w kwocie:  

……………………………………………… zł, (słownie: ………………) skalkulowaną 

zgodnie z poniższą kalkulacją. 
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Koszty kredytu  

Lp- Stawki procentowe Kwoty  w złotych za cały okres 

kredytowania 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

1. Opłata wstępna  

2.  Wysokość odsetek za cały okres 

kredytowania wg stawki 

WIBOR 3 M obowiązującej na dzień 

06.06.2019 r.tj. 1,72 % oraz marża 

banku w wysokości .......%  

RAZEM …………….% 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Całkowity koszt kredytu (suma poz. 1 i 2 

wykazana w kolumnie 3) 

 

 

Jednocześnie oświadczam w odniesieniu do Kredytu, iż zadeklarowana w ofercie marża 

banku jest stała w toku realizacji umowy  w sprawie niniejszego zamówienia 

 

1. ZOBOWIĄZUJEMY się do zrealizowania zamówienia zgodnie ze wszystkimi 

warunkami zawartymi w SIWZ oraz w załącznikach. 

2. OŚWIADCZAMY, że zadeklarowana cena zawiera wszystkie koszty składające się 

na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.  

3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania. 

 

 

 

 
………………………………………………………… 

 (data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych  
                          do reprezentowania wykonawcy/wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia) 
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 Załącznik nr 2 do SIWZ, nr zamówienia ZW/11/2019 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

 

 

 

 

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

(pieczęć firmowa) 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu:  

Udzielenie i obsługa złotówkowego kredytu długoterminowego 

inwestycyjnego na zakup 2 autobusów. 
 

oświadczam/my, że spełniamy warunki dotyczące: 

 

1) posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności  lub czynności  jeżeli 

przepisy  prawa nakładają  obowiązek  ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania  odpowiednim  potencjałem   technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i  finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5) Oświadczam/my, że przystępując do postępowania na udzielenie zamówienia nie 

złożono wniosku o ogłoszenie upadłości ani nie ogłoszono upadłości. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. 

 

 

 

 

 
………………………………………………………… 
 (data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych  

                          do reprezentowania wykonawcy/wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia) 

 
 

 


