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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:654502-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Zielone Góra: Usługi leasingu finansowego
2021/S 247-654502

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Aeroklub Ziemi Lubuskiej
Miejscowość: Zielone Góra
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Haladyn
E-mail: przetarg.azl@gmail.com 
Tel.:  +48 683213010
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/azl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Stowarzyszenie

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność gospodarcza oparta na działalności lotniczej

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
„Leasing fabrycznie nowego samolotu szkolnego dla Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej”
Numer referencyjny: AZL/3/UE/2021

II.1.2) Główny kod CPV
66114000 Usługi leasingu finansowego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest nabycie przez leasingodawcę fabrycznie nowego samolotu szkolnego, 
przekazanie go Zamawiającemu do korzystania dla celów Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi 
Lubuskiej, wraz z zapewnieniem możliwości wykupu końcowego przedmiotu leasingu.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 684 000.00 PLN

II.2) Opis
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34711100 Samoloty
34730000 Części statków powietrznych, kosmicznych i śmigłowców
66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
34740000 Urządzenia do statków powietrznych lub kosmicznych, urządzenia szkoleniowe, symulatory 
i podobne części

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy przedmiotu leasingu: lotnisko Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, znajdujące się na terenie 
województwa lubuskiego, kraj: Rzeczpospolita Polska.
Miejsce prowadzenia serwisu: Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje nabycie przez Wykonawcę (leasingodawcę) fabrycznie nowego 
samolotu szkolnego, górnopłatu z ustrzeżeniem ogonowym, wyposażonego w jeden płat nośny i oddanie 
przedmiotu leasingu Zamawiającemu (leasingobiorcy) do korzystania i pobierania pożytków przez czas 36 
miesięcy. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało skoordynowanie działań mających na celu nabycie 
przedmiotu leasingu oraz jego finansowanie. Samolot, zgodny z wymaganiami Zamawiającego, spełniający 
określone przepisami prawa krajowego i unijnego standardy ma zostać przekazany wraz ze wszystkimi 
atestami, certyfikatami, pozwoleniami i innymi wymaganymi dokumentami dopuszczającymi go do lotu i 
pełnego użytkowania. Wykonawca sporządzi również pełną dokumentację odbiorową oraz użytkową, w tym 
opracuje procedurę prowadzenia serwisu gwarancyjnego. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy 
wraz z samolotem zapasowe śmigło, spełniające te same wymagania, co śmigło zamontowane w samolocie. 
Wykonawca zapewni Zamawiającemu świadczenie usług serwisowych przez autoryzowaną stację na terenie 
Rzeczpospolitej Polski. Jednocześnie Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość wykupu końcowego 
przedmiotu leasingu na warunkach określonych w niniejszym postępowaniu oraz ofercie Wykonawcy.
Szczegółowy zakres przedmiotu leasingu opisujący potrzeby Zamawiającego został zawarty w Załączniku nr 5 
do Zaproszenia – Wymagania dotyczące samolotu (dalej: „wymagania dotyczące samolotu”).
Wymagania dotyczące leasingu:
a) przedmiot leasingu: fabrycznie nowy samolot, górnopłat z ustrzeżeniem ogonowym, wyposażony w jeden płat 
nośny;
b) rodzaj finansowania przedmiotu: leasing operacyjny z opcją wykupu;
c) leasing operacyjny w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i Ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych;
d) okres leasingu: 36 miesięcy;
e) wartość wpłaty wstępnej: 30%;
f) waluta: PLN;
g) raty malejące: od 1 do 35;
h) wartość przedmiotu leasingu: określona w ofercie wykonawcy;
i) wpłata wstępna: przy podpisaniu umowy leasingu;
j) wartość wykupu: 20%;
k) wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia skalkulowane przy założeniu zmiennej stopy bazowej 
oparte na stawce WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych (1M) –wartość rat leasingowych będzie ulegała 
zmianie wraz ze zmianą stopy bazowej WIBOR 1M;
l) termin płatności rat leasingowych: raty leasingowe będą uiszczane w terminach comiesięcznych od miesiąca 
następującego po odbiorze przedmiotu leasingu. Zamawiający będzie zobowiązany do uiszczania rat 
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leasingowych na podstawie symulacji leasingowej. Daty w nim podane są datami ostatecznymi wpływu środków 
na rachunek leasingodawcy;
m) odpisów amortyzacyjnych: dokonuje Finansujący;
n) ubezpieczenie: ubezpieczenia dokonuje Korzystający. W całym okresie trwania umowy koszty ubezpieczenia 
będzie ponosił Korzystający. Korzystający będzie ubezpieczać corocznie przedmiot leasingu w zakładzie 
ubezpieczeń, w którym będzie miał zawarta u mowę generalną , na warunkach określonych w tej umowie. 
W polisie ubezpieczeniowej jako właściciel i ubezpieczony wskazany będzie Finansujący, zaś Korzystający 
wskazany będzie jako użytkownik i ubezpieczający;
o) 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. 
Opłaty i prowizje stałe nie mogą ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy leasingu;
p) kosztami opłat rejestracyjnych zostanie obciążony Zamawiający za pośrednictwem Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zakres przedmiotowego zamówienia publicznego jest elementem projektu pn.: „Modernizacja kształcenia 
zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”, zadanie nr 9 współfinansowane 
z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego – Lubuskie 2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
• Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:
Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1129 ze zm. – dalej: „ustawa Pzp”) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, gdy 
zaistnieją łącznie następujące okoliczności: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu 
nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny 
sposób zmienione. W związku z powyższym, wskazuje się, że w sprawie przedmiotowego zamówienia 
Zamawiający przeprowadził uprzednio postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego i w postępowaniu 
tym nie zostały złożone żadne oferty. W prowadzonym postępowaniu, które ma zostać udzielone w trybie 
zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp nie zostały zmienione warunki 
zamówienia w stosunku do warunków określonych w uprzednio prowadzonym postępowaniu. Wszystkie wyżej 
wskazane okoliczności świadczą o tym, że ziściły się przesłanki do zastosowania trybu udzielenia zamówienia z 
wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6) Pzp.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne
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IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 216-569006

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
16/12/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Europejski Fundusz Leasingowy SA z siedzibą we Wrocławiu
Adres pocztowy: Legnicka 48 bud. C-D
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 54-202
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 1 684 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Niniejsze ogłoszenie jest ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w myśl art. 66 ust. 1 i nast. PZP. Data 
wskazana w sekcji V.2.1) jest datą wszczęcia postępowania. Kwota wskazana w sekcji V.2.4) jest wartością 
szacunkową zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587702
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587702
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587702
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/12/2021
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