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Konstancin-Jeziorna, dnia 26 stycznia 2018 roku  

  

Do wiadomości publicznej 

 

Dotyczy  

zapytania ofertowego nr 1/1/ZO/2018 w postępowaniu o udzielenie zamówienia o 

wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro na dostawę w ramach leasingu operacyjnego na okres 48 

miesięcy fabrycznie nowego samochodu typu VAN, homologacja ciężarowa (rok 

produkcji 2017) z prawem opcji wykupu. 

 

Zamawiający – Konstanciński Dom Kultury, ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-

Jeziorna, informuje, iż w związku z odpowiedziami Zamawiającego na udzielone 

przez Wykonawców pytania, zmianie uległa treść zapytania ofertowego nr 

1/1/ZO/2018. 

 

Zmiany w ogłoszeniu 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Nazwa zapytania ofertowego: 

W ogłoszeniu jest: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/1/ZO/2018 w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w 

złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę w ramach leasingu 

operacyjnego na okres 48 miesięcy fabrycznie nowego samochodu typu VAN, 

homologacja ciężarowa (rok produkcji 2017) z prawem opcji wykupu. 

W ogłoszeniu powinno być: W ogłoszeniu jest: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 

1/1/ZO/2018 w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej 

nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na 

dostawę w ramach leasingu operacyjnego na okres 48 miesięcy fabrycznie 

nowego samochodu typu VAN, homologacja ciężarowa (rok produkcji 2017-2018) 

z prawem opcji wykupu. 
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Sekcja III. SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, TERMIN 

WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  

Ustęp: ust. 1 

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach leasingu 

operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu – typu VAN, 

homologacja ciężarowa (rok produkcji 2017) oraz jego ubezpieczenie na czas 

pierwszego roku eksploatacji w zakresie AC, OC, NNW, Assistance. 

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach 

leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu – typu 

VAN, homologacja ciężarowa (rok produkcji 2017-2018) oraz jego ubezpieczenie 

na czas pierwszego roku eksploatacji w zakresie AC, OC, NNW, Assistance. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Sekcja: III.  SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, TERMIN WYKONANIA 

ZAMÓWIENIA.  

Ustęp: ust. 2 

Punkt: pkt 1 

W ogłoszeniu jest:  fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2017, 

W ogłoszeniu powinno być: fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2017-

2018, 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Sekcja: III.  SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, TERMIN WYKONANIA 

ZAMÓWIENIA.  

Ustęp: ust. 2 

Punkt: pkt 2 

W ogłoszeniu jest:  homologacja ciężarowa, typ nadwozia: VAN, przystosowany 

do przewozu min. 3 osób i ładunku, 

W ogłoszeniu powinno być: homologacja ciężarowa, typ nadwozia: VAN, 

przystosowany do przewozu min. 2 osób i ładunku, 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Sekcja: VI.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.  

Ustęp: ust. 17 

Litera: lit. c) 

W ogłoszeniu jest:  oznaczenie: „Dostawa w ramach leasingu operacyjnego na 

okres 48 miesięcy fabrycznie nowego samochodu typu VAN, homologacja 
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ciężarowa (rok produkcji 2017) z prawem opcji wykupu oraz jego ubezpieczenie 

w zakresie AC, OC, NNW, Assistance” „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 29 stycznia 

2018 r. godz. 11:00” 

W ogłoszeniu powinno być: oznaczenie: „Dostawa w ramach leasingu 

operacyjnego na okres 48 miesięcy fabrycznie nowego samochodu typu VAN, 

homologacja ciężarowa (rok produkcji 2017-2018) z prawem opcji wykupu oraz 

jego ubezpieczenie w zakresie AC, OC, NNW, Assistance” „NIE OTWIERAĆ PRZED 

DNIEM 29 stycznia 2018 r. godz. 11:00” 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Sekcja: VIII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

Ustęp: ust. 1 

W ogłoszeniu jest:  Oferta musi zawierać łączną cenę brutto w złotych za 

wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. dostawę w ramach leasingu operacyjnego 

na okres 48 miesięcy nowego samochodu typu VAN, homologacja ciężarowa (rok 

produkcji 2017) z prawem opcji wykupu, wpłaty początkowej oraz roczną polisę 

OC, AC, NNW, Assistance z możliwością kontynuacji na kolejne lata w oparciu o 

aktualne stawki, tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą 

Zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę (lub 

towar wraz z usługą); w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz 

podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru 

(usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem 

akcyzowym. 

W ogłoszeniu powinno być: Oferta musi zawierać łączną cenę brutto w złotych 

za wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. dostawę w ramach leasingu 

operacyjnego na okres 48 miesięcy nowego samochodu typu VAN, homologacja 

ciężarowa (rok produkcji 2017-2018) z prawem opcji wykupu, wpłaty 

początkowej oraz roczną polisę OC, AC, NNW, Assistance z możliwością 

kontynuacji na kolejne lata w oparciu o aktualne stawki, tj. wartość wyrażoną w 

jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie obowiązany zapłacić 

Wykonawcy za towar lub usługę (lub towar wraz z usługą); w cenie uwzględnia 

się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie 

odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od 

towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Sekcja: Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Werset: 9 

W ogłoszeniu jest: samochodu typu VAN, homologacja ciężarowa (rok 

produkcji 2017) z prawem opcji wykupu oraz 

W ogłoszeniu powinno być: samochodu typu VAN, homologacja ciężarowa 

(rok produkcji 2017-2018) z prawem opcji wykupu oraz 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Sekcja: Załącznik Nr 1A do formularza ofertowego 

Część: Wymagane minimalne parametry techniczne pojazdu: 

Punkt: pkt 1 

W ogłoszeniu jest:  

1  Rok produkcji  Fabrycznie nowy rocznik 2017    

W ogłoszeniu powinno być: 

1  Rok produkcji  Fabrycznie nowy rocznik 

2017-2018   

 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Sekcja: Załącznik Nr 1A do formularza ofertowego 

Część: Wymagane minimalne parametry techniczne pojazdu: 

Punkt: pkt 10 

W ogłoszeniu jest:  

10  Kolor nadwozia  lakier metalizowany  

W ogłoszeniu powinno być: 

10  Kolor nadwozia  Każdy z wyłączeniem białego, 

metalizowany lub 

niemetalizowany 

 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Sekcja: Załącznik Nr 1A do formularza ofertowego 

Część: Wymagane minimalne parametry techniczne pojazdu: 

Punkt: pkt 12 

W ogłoszeniu jest:  

12  Liczba miejsc  3 os.   
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W ogłoszeniu powinno być: 

12  Liczba miejsc  min. 2 os.   

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Sekcja: Załącznik Nr 1A do formularza ofertowego 

Część: Wymagane minimalne wyposażenie: 

Punkt: pkt 1 

W ogłoszeniu jest:  

1  Przednie i boczne poduszki 

powietrzne dla kierowcy i 
pasażera  

Wymagane   

W ogłoszeniu powinno być: 

1  Min. przednie poduszki powietrzne 
dla kierowcy i pasażera  

Wymagane   

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Sekcja: Załącznik Nr 1A do formularza ofertowego 

Część: Wymagane minimalne wyposażenie: 

Punkt: pkt 20 

W ogłoszeniu jest:  

20  Komplet dywaników 

gumowych i gumowa 
wykładzina bagażnika 

Wymagane   

W ogłoszeniu powinno być: 

20  Komplet dywaników 
gumowych i gumowa lub 

winylowa wykładzina 
bagażnika bądź wyłożenie 

nadkoli oraz podłogi 
elastyczną powłoką 

ochronną 

Wymagane   

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Sekcja: Załącznik Nr 1A do formularza ofertowego 

Część: Wymagane minimalne wyposażenie: 

Punkt: pkt 22 

W ogłoszeniu jest:  

22  Ławka 2-osobowa bądź 
możliwość przewożenia 3 

osób (łącznie z kierowcą) 

Wymagane   
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W ogłoszeniu powinno być: 

22  Ławka 2-osobowa bądź 

możliwość przewożenia min. 
2 osób (łącznie z kierowcą) 

Wymagane   

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Sekcja: Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna pojazdu.  

Część: Wymagane minimalne parametry techniczne pojazdu: 

Punkt: pkt 1 

W ogłoszeniu jest:  Kolor nadwozia: preferowany lakier metalizowany nie biały. 

W ogłoszeniu powinno być: Każdy z wyłączeniem białego, metalizowany lub 

niemetalizowany 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Sekcja: Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna pojazdu.  

Część: Wymagane minimalne parametry techniczne pojazdu: 

Punkt: pkt 11 

W ogłoszeniu jest: liczba miejsc: 3 os. 

W ogłoszeniu powinno być: liczba miejsc: min. 2 os. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Sekcja: Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna pojazdu.  

Część: Wymagane minimalne wyposażenie 

Punkt: pkt 3 

W ogłoszeniu jest: Przednie i boczne poduszki kierowcy i pasażera 

W ogłoszeniu powinno być: Min. przednie poduszki kierowcy i pasażera 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Sekcja: Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna pojazdu.  

Część: Wymagane minimalne wyposażenie 

Punkt: pkt 16 

W ogłoszeniu jest: Komplet dywaników gumowych i gumowa wykładzina 

bagażnika 

W ogłoszeniu powinno być: Komplet dywaników gumowych i gumowa lub 

winylowa wykładzina bagażnika bądź wyłożenie nadkoli oraz podłogi elastyczną 

powłoką ochronną 
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Sekcja: Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna pojazdu.  

Część: Wymagane minimalne wyposażenie 

Punkt: pkt 19 

W ogłoszeniu jest: Ławka 2-osobowa bądź możliwość przewożenia 3 osób 

(łącznie z kierowcą) 

W ogłoszeniu powinno być: Ławka 2-osobowa bądź możliwość przewożenia 

min. 2 osób (łącznie z kierowcą) 

 

 

 

 

 
Konstancin-Jeziorna, dnia 26 stycznia 2018 roku 

 

 

Dyrektor 

Konstancińskiego Domu Kultury 

/--/ 

Edyta Markiewicz-Brzozowska 

 

miejscowość, data pieczątka i podpis osoby upoważnionej  
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