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URUCHOMIENIE LEASINGU OPERACYJNEGO W CELU SFINANSOWANIA ZAKUPU 2 SAMOLOTÓW SZKOLNYCH DLA OŚRODKA 

SZKOLENIA LOTNICZEGO AEROKLUBU ZIEMI LUBUSKIEJ Z WYKUPEM KOŃCOWYM 

 

CZĘŚĆ III SIWZ – OPZ  STRONA 2 Z 2 

Rozdział I Specyfikacja przedmiotu zamówienia  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie leasingu operacyjnego w celu 

sfinansowania zakupu 2 samolotów szkolnych dla Ośrodka Szkolenia Lotniczego 

Aeroklubu Ziemi Lubuskiej z wykupem końcowym, realizowanego w ramach umowy 

partnerstwa z Miastem Zielona Góra, w celu wspólnej realizacji projektu pn. 

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane 

poza formułą ZIT” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 

2020.  

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:  

a) nabycie fabrycznie nowego statku powietrznego spełniającego wymagania 

Zamawiającego określone w postępowaniu prowadzonym na wybór dostawcy,  

b) oddanie statku powietrznego Zamawiającemu do używania na czas określony tj. 

od dnia wydania do dnia przeniesienia własności, 

c) przeniesienie statku powietrznego na Zamawiającego na podstawie umowy, która 

zostanie zawarta w terminie 30 dni przed dniem wygaśnięcia umowy leasingu, za 

cenę przedstawioną w ofercie Wykonawcy wraz z ostatnią ratą umowy 

leasingowej na podstawie faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany w umowie sprzedaży samochodu.  

 

Rozdział II Informacje dotyczące leasingu: 

 

Okres leasingu: 36 miesięcy 

Wartość wpłaty wstępnej: 30% 

Waluta: PLN 

Raty malejące: Od 1 do 35.  

Wartość przedmiotu leasingu:  1 905 597,94 zł brutto słownie: jeden milion 

dziewięćset pięć tysięcy pięćset 

dziewięćdziesiąt siedem złotych 94/100 

Wpłata wstępna: Przy podpisaniu umowy 

Wartość wykupu:  35% 

Termin płatności rat leasingowych: Według harmonogramu. 

Odpisów amortyzacyjnych:  Dokonuje Finansujący 

Ubezpieczenie:  Ubezpieczenia dokonuje Korzystający  

Opłaty i prowizje:  Waluta PLN. Wszystkie koszty stałe, do 

których uiszczenia będzie zobowiązany 

leasingobiorca za czynności związane z 

obsługą i zarządzaniem umową leasingu 

muszą być wliczone w cenę oferty. Opłaty i 

prowizje stałe nie mogą ulec zmianie przez 

cały okres obowiązywania umowy leasingu.  

 


