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W związku z ogłoszeniem postępowania nr 07/PN/2019 na Wybór podmiotu finansującego 

pozyskanie przez Polski Holding Nieruchomości S.A. najkorzystniejszej oferty finasowania  

samochodów niskoemisyjnych Zamawiający otrzymał następujące pytanie od Podmiotów 

uczestniczącego  w postępowaniu:                            

 
Pytanie nr 1: 

Czy dopuszczacie Państwo oferty z terminem ważności 90 dni zamiast wskazanych w zapytaniu 180 

dni? 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający, informuje iż obowiązujący czas związania ofertą w przypadku niniejszego postępowania 

wynosi 180 dni.  

 

Pytanie nr 2: 

Czy Zamawiający w ramach postępowania oczekuje oferty na wynajem długoterminowy w skład którego 

wchodzi finansowanie, serwis i ubezpieczenie pojazdów ? 

Odpowiedź nr 2: 

Zamawiający wyjaśnia, iż informacje dotyczące zakresu oferty zostały zawarte w Zapytaniu ofertowym 

oraz w Szczegółowym formularzu ofertowym stanowiącym  Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.  

Zapytanie ofertowe pkt. II, w brzmieniu, jak poniżej : 

„ Przedmiotem zamówienia jest wybór podmiotu finansującego pozyskanie przez Polski Holding 

Nieruchomości S.A. najkorzystniejszej oferty finasowania : 

1) 3 samochodów niskoemisyjnych z segmentu D/E/SUV z opcją zwiększenia zamówienia do 4 

sztuk 

2) 2 samochodów niskoemisyjnych z segmentu C/D 

3) 12 samochodów niskoemisyjnych z segmentu SUV/crossover z opcją zwiększenia zamówienia 

do 14 sztuk  

4) 2 samochodów niskoemisyjnych z segmentu C kombi  

5) 2 samochodów niskoemisyjnych z segmentu B  

Wszystkie pojazdy powinny posiadać następujące cechy/elementy wyposażenia : 

1) Napęd hybrydowy 

2) Czujniki parkowania przód i tył  

3) Felgi aluminiowe  
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4) Kolor metalic 

5) Klimatyzacja 

 

Oferta powinna zawierać poza wymienionymi powyżej obowiązkowymi elementami, 3 warianty/pakiety 

wyposażenia przewidziane  przez producenta dla każdego modelu danej marki. Spółka sama określi na 

podstawie przygotowanych ofert, którą wersję wyposażenia/pakiet wybierze dla danego modelu. W 

przypadku gdy producent nie ma w swojej ofercie 3 wariantów/pakietów wyposażenia, należy wskazać 

w ofercie te warianty/pakiety, które są dostępne w ofercie dla danego modelu. 

Szczegóły dotyczące finansowania przedmiotu zamówienia: 

1) Okres obowiązywania umowy to 48 miesięcy  

2) Opcjonalnie możliwość wykupu pojazdu po zakończeniu umowy  

3) Brak wpłaty własnej  

4) Koszty serwisowe pojazdów znajdują się po stronie Spółki (koszty zakupu opon, koszty 

przeglądów gwarancyjnych) , opcjonalnie po Stronie finansującego (Spółka sama określi 

możliwość ponoszenia kosztów serwisowych na podstawie przygotowanej oferty przez 

finansującego) 

5) Oferta powinna uwzględniać możliwość przedłużenia gwarancji producenta w przypadku 

umowy trwającej      48 miesięcy 

6) Roczny limit kilometrów to 30 tys. 

7) Koszty dot. ubezpieczenia AC/OC/NNW/Assistance przedmiotu finansowania znajdują się po 

stronie finansującego, opcjonalnie po stronie Spółki (Spółka sama określi na podstawie 

przygotowanej oferty czy skorzysta z opcji ubezpieczenia przedstawionej przez finansującego). 

8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia przedmiotu umowy o kolejne pojazdy na 

warunkach określonych w umowie zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.” 

 

 

 

 


