
ODPOWIEDZI Z DNIA 12.09.2018 

Ad 1  

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę, aby integralną część umowy stanowiła tabela opłat i 

prowizji. 

Ad 2 

Zamawiający informuje, że rozpatrzy oferty cenowe zarówno w przypadku kalkulacji oprocentowania 

zmiennego, jak i oprocentowania stałego. Zgodnie z zapytaniem ofertowym przy wyborze oferty 

będzie się kierował ceną raty kapitałowej. 

Ad 3 

Zgodnie z zapytaniem ofertowym okres leasingu to 36 miesięcy 

Ad 4 

Zamawiający akceptuje zaprezentowany sposób kalkulacji oferty. 

Ad 5 

Zamawiający akceptuje uiszczenie opłaty za wykup. 

 

ZAPYTANIE OFERENTA Z DNIA 05.09.2018 

1.Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną  

część umowy stanowiła tabela opłat i prowizji, zgodnie z której  

postanowieniami, jeżeli Zamawiający złoży wniosek o wykonanie  

niestandardowej obsługi umowy lub też jeżeli Zamawiający spóźniał się  

będzie z płatnościami to obowiązany będzie do zapłaty określonych w  

tabeli opłat i prowizji opłat. Opłaty te wystąpić mogą tylko na  

wniosek lub z winy Zamawiającego i nie powstaną jeżeli umowa będzie  

prawidłowo realizowana. Nie możemy się zgodzić na brak opłat za  

czynności jakie podejmujemy w wyniku nienależytej realizacji umowy  

przez klienta lub na jego wyraźny wniosek, ponieważ Wykonawca z tego  

powodu ponosiłby koszty jakie nie miałyby pokrycia. 

 

2.Proszę o udzielenie informacji jakiego oprocentowania oferty  

oczekuje Zamawiający, tj. *oprocentowania zmiennego*  - część  

odsetkowa raty leasingowej ulega obniżeniu w przypadku spadku stopy  

WIBOR 1M i podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1 M w stosunku  

do jej poziomu przyjętego do kalkulacji ceny oferty *oprocentowania  

stałego*  - stałe i niezmienne raty w trakcie trwania leasingu. 

 

3.Proszę o wskazanie jakiego okresu leasingu oczekuje Zamawiający –  

formularz oferty. 

 

4.Proszę o akceptację następującego sposobu kalkulacji oferty. W l.  

operacyjnym występuje o jedną ratę mniej niż faktycznie trwa umowa. W  

umowie trwającej 36 miesięcy Zamawiający uiści zatem 35 rat. Dodatkową  



opłatą, ale nie ratą leasingową, jest czynsz inicjalny. Opłata za  

wykup (depozyt gwarancyjny) uiszczany jest razem z ostatnią ratą. 

 

5.Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na uiszczenie  

min. opłaty za wykup, po zakończeniu Umowy leasingu. 


