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Wymagania dotyczące leasingu: 

 

a) Leasing operacyjny ( w rozumieniu ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym 

od osób prawnych Dz. U. z 2018 poz. 1036 ze zm.) 

b) Okres trwania leasingu 36 miesięcy – okres spłat rat leasingowych. 

c) Spłata rat leasingowych w ratach miesięcznych przy zastosowaniu stałej stopy 

procentowej 

d) Leasing udzielony będzie w złotych polskich 

e) Pierwsza rata leasingowa zostanie opłacona w terminie 30 dni od daty zapłaty czynszu 

inicjalnego. Kolejne raty leasingowe płatne do 30 dnia następnego miesiąca po miesiącu 

płatności pierwszej raty leasingowej zgodnie z przedstawionym harmonogramem opłat 

leasingowych. 

f) Czynsz inicjalny w wysokości 10% wartości brutto ceny ofertowej przedmiotu 

zamówienia zostanie opłacony w terminie 10 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – 

odbiorczego, po otrzymaniu faktury VAT  

g) Kwota wykupu w wysokości 1% wartości brutto ceny ofertowej przedmiotu zamówienia 

h) Po dokonaniu wykupu Leasingodawca przeniesie własność samochodu na 

Leasingobiorcę 

i) Zapłata czynszu inicjalnego, rat leasingowych, i kwoty wykupu wyczerpuje wszelkie 

zobowiązania pieniężne wobec Leasingodawcy z tytułu należytego wykonania umowy 

leasingu 

j) Opłata za wykup zawarta ma być w 36 –tej racie przedmiotu leasingu 

k) Koszty związane z planowanymi obsługami technicznymi ponosi Zamawiający 

l) Po zapłaceniu wszystkich wymaganych rat i należności przewidzianych umową leasingu 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność przedmiotu zamówienia 

oświadczeniem złożonym przez Finansującego przenoszącym własność przedmiotu 

leasingu na Zamawiającego.  

 

Kary umowne: 

 

1. Leasingodawca zapłaci Leasingobiorcy kary umowne:  

a) za odstąpienie od wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Leasingodawcy                      

w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia w/w 

przesłanek: 

a. niedostarczenia pojazdu, 

b. dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem Zamawiający odstąpi od    

                   umowy w terminie 30 dni od zaistnienia w/w przesłanek 

a) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu leasingu w wymaganym terminie – 0,5% wartości   

           brutto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. Leasingobiorca zapłaci Leasingodawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Leasingobiorcy w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy. 

Kary umowne określone powyżej mogą zostać potrącone przez Leasingobiorcę z 

wynagrodzeń Leasingodawcy 

 

Wymagania dotyczące dostawy przedmiotu zamówienia: 

 

  Wraz z pojazdem Wykonawca dostarcza (do każdego pojazdu): 

- dowód rejestracyjny, 

- kartę pojazdu, 

- instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim, kartę gwarancyjną pojazdu i wyposażenia, 

- książkę obsługi przeglądów pojazdu z udokumentowanym wykonanym przeglądem zerowym, 
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- wyciąg ze świadectwa homologacji dla skompletowanego pojazdu, 

- inną dokumentację niewymienioną powyżej ale istotną dla niniejszego zamówienia, 

- listę wszystkich autoryzowanych stacji obsługi na terenie województwa łódzkiego.  

 


