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nr oferty 1

Ilość ofert Kryterium

1

Cena

Wartość zamówienia netto
Wartość zamówienia brutto

Miesięczna rata leasingowa netto
Miesięczna rata leasingowa brutto

Gwarancja na wyposażenie medyczne 25 miesięcy

Wysokość przedziału medycznego 186cm
Długość przedziału medycznego 326cm

Elektryczny system zamykania drzwi prawych Tak
Elektryczny system zamykania drzwi lewych Tak

181cm

Tak

Tak

Tak

194 Ah

Kwota brutto przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: Termin dostawy ambulansu nie może przekroczyć 30 dni od dnia zawarcia umowy

Okres gwarancji: Wykonawca odpowiada z tytułu gwarancji udzielonej odpowiednio na:
1) podzespoły i elementy, bez wyłączeń, obejmujące prawidłowe funkcjonowanie pojazdu samochodowego, 
wady materiałowe i fabryczne – minimum 24 miesiące bez limitu km;
2) powłoki lakiernicze – minimum 24 miesiące,
3) perforacja korozyjna – minimum 120 miesięcy,

transportu ambulansu do wskazanego serwisu gwarancyjnego),
5) wyposażenie medyczne – minimum 24 miesiące (parametr dodtakowo punktowany)

Warunki płatności: Podstawowe warunki leasingu operacyjnego z opcją wykupu:
1)  wpłata wstępna: 50.000,00 zl brutto płatne do 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru,

protokołu odbioru,

pojazdu z zabudową części medycznej i wyposażeniem plus należny podatek VAT.

Dostawa ambulansu typu C dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego

Informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579)

Kwota brutto jaką 
Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na 
sfinansowanie 

zamówienia

PRIME CAR MANAGEMENT S.A., 
siedzibą ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk

350 000,00 zł

373 821,51 zł
459 800,46 zł
5 505,00 zł
6 771,15 zł

Wartość wykupu przedmiotu leasingu stanowiąca 
1% netto 2 876,18 zł

Wartość wykupu przedmiotu leasingu stanowiąca 
1% brutto 3 537,70 zł

Parametry 
techniczne

Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od prze-
działu medycznego wyposażona w otwierane drzwi 

o wysokości
System regulacji prędkości obrotowej silnika na po-
stoju w celu zwiększenia wydajności pracy układu 
klimatyzacji i doładowania zespołu akumulatorów 

bez konieczności ingerencji kierowcy
System zapobiegający niespodziewanym zmianom 
pasa ruchu np. spowodowanym nagłymi podmu-

chami wiatru
Pomocnicze zależne od silnika ogrzewanie elek-

tryczne (12V) współpracujące z układem klimatyzacji 
w utrzymaniu zadanej temperatury

Zespół 2 instalowanych fabrycznie akumulatorów do 
zasilania wszystkich odbiorników prądu, o łącznej 

pojemności

350 000,00 zł

350 000,00 zł

4) zabudowę medyczną – minimum 24 miesiące, (przeglądy gwarancyjne bezpłatne co 12 miesięcy  łącznie z kosztem

2) okres finansowania przedmiotu zamówienia: w 60 równych ratach leasingowych, płatnych w wysokości 1/60 pozostałej
wartości zamówienia, do 20 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po 1 miesiącu od podpisania

3) opcja wykupu: prawo pierwokupu dla Zamawiającego po spłacie rat leasingowych, za 1% wartości początkowej
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