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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: URBIS sp. z o.o., ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno, woj. 
wielkopolskie, tel. 061 4245800, faks 061 4263567 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa fabrycznie nowych ( nie 
starszych niż z 2015 roku ) samochodów dostawczych o DMC do 3,5 t ze skrzynią ładunkową 
wywrotną - 3 szt. oraz osobowo - dostawczy 1 szt. w formie leasingu operacyjnego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa fabrycznie 
nowych ( nie starszych niż z 2015 roku ) samochodów dostawczych o DMC do 3,5 t ze skrzynią 
ładunkową wywrotną - 3 szt. oraz osobowo - dostawczy 1 szt. w formie leasingu operacyjnego 
Samochody winny być samochodami fabrycznie nowymi ( rok produkcji nie starszy niż z 2015 
roku ). Samochody winny posiadać polskie świadectwa homologacji wydane przez ustawowo 
uprawniony organ lub odpis decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, 
wydane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, powinny odpowiadać wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu na terenie kraju i posiadać wymagane prawem lub przepisami 
dokumenty, dokument określający warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego, instrukcję 
obsługi, dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, sporządzone w języku polskim. Udzielona 
przez Wykonawcę gwarancja na kompletny pojazd nie może być krótsza niż 24 miesięcy. 
Możliwość wykupu po zakończeniu 36 miesięcznej umowy leasingowej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.00.00-7.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

• 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

• 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zamawiający przeprowadził kolejno dwa postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego, opublikowane na portalu uzp o nr 43787 z dnia 19.04.2016 r. oraz o nr 



52053 z dnia 11.05.2016 r. Na ogłoszenia nie zostały złożone żadne oferty.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ 
ZAMÓWIENIA

• Volvo Financial Services Usługi Finansowe Polska, Aleja Katowicka 215, 05-831 Młochów 
k/Nadarzyna, kraj/woj. mazowieckie.


