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nr oferty 1

Kryterium

1

Cena

Wartość zamówienia netto

Wartość zamówienia brutto

Miesięczna rata leasingowa netto

Miesięczna rata leasingowa brutto

Gwarancja na zabudowę medyczną 36 miesięcy

Wysokość przedziału medycznego min. 1,8m 186cm

Długość przedziału medycznego min. 3m 326cm

Elektryczny system zamykania drzwi prawych Tak

Elektryczny system zamykania drzwi lewych Tak

Tak

181cm

Nie

Tak

Nie

184Ah

Termin wykonania zamówienia: Termin dostawy ambulansu – 30 dni od dnia zawarcia umowy

Warunki płatności: Podstawowe warunki leasingu operacyjnego z opcją wykupu:

protokołu odbioru,

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

Wyrzysk, dnia 24.07.2018r.

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

Ilość 
złożonych 

ofert

Prime Car Management S.A., ul. 
Polanki 4, 80-308 Gdańsk

390 000,00 zł

324 402,37 zł

399 014,92 zł

4 685,00 zł

5 762,55 zł

Wartość wykupu przedmiotu leasingu stanowiąca 
1% netto 2 713,76 zł

Wartość wykupu przedmiotu leasingu stanowiąca 
1% brutto 3 337,92 zł

Parametry 
techniczne

Kolumna kierownicza regulowana w płaszczyźnie 
poziomej

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

o wysokości min. 160cm

System regulacji prędkości obrotowej silnika na 
postoju w celu zwiększenia wydajności pracy ukła-
du klimatyzacji i doładowania zespołu akumulato-

rów 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 klimaty-

zacji w utrzymaniu zadanej temperatury

Zespół 2 instalowanych fabrycznie akumulatorów 
do zasilania wszystkich odbiorników prądu, 

o łącznej pojemności j) min. 180 Ah

390 000,00 zł

1)  wpłata wstępna: 50.000,00 zl brutto płatne do 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru,
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


