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OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy na usługę leasingu 

finansowego na sfinansowanie dostawy konfokalnego mikroskopu 

ramanowskiego dla Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski 

Ośrodek Rozwoju Technologii 

 

1. Wymagane warunki leasingu: 

 

 leasing finansowy 

 czas trwania umowy leasingowej – 36 miesięcy 

 leasing w walucie PLN 

 wpłata początkowa – 10%  

 opłata za przeniesienie własności – max 1%  

 warunki gwarancji  min. 12 miesięcy - po stronie dostawcy sprzętu 

 ubezpieczenie sprzętu po stronie Zamawiającego. Minimalne 

warunki ubezpieczenia zostały określone w załączniku nr 1 do OPZ.  

 WIBOR 1M jako podstawa do obliczenia oprocentowania 

 

 Miesięczne spłaty równych rat leasingowych. Suma wszystkich rat i 

opłat objętych umową leasingu nie może być wyższa od ceny 

wskazanej w ofercie Wykonawcy, z zastrzeżeniem zapisu poniżej 

 

 Cena oferty ma zostać podana w PLN natomiast cena za dostawę 

mikroskopu ma zostać uregulowana z dostawcą w walucie EUR 

(177.500,00). W związku z powyższym ustalenie przez 

Leasingodawcę części kapitałowej raty leasingu odpowiadającej 

wartości przedmiotu leasingu dokonane zostanie w oparciu o średni 

kurs EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego (Tabela A) 

powiększony o 2 grosze (kurs średni EUR/PLN + 0,02 zł) z dnia 

zapłaty dostawcy sprzętu. Przy czym za dzień zapłaty uważa się 

dzień obciążenia rachunku bankowego Leasingodawcy, a gdyby w 

tym dniu kurs nie był ogłaszany przez NBP, będzie to ostatni dzień 

roboczy poprzedzający ten dzień. 

 

 

2. Przedmiot leasingu:  

 

Przedmiotem leasingu jest dostawa i instalacja konfokalnego mikroskopu 
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ramanowskiego wraz ze szkoleniem dla użytkowników w zakresie jego 

obsługi. 

 

W celu oceny zdolności kredytowej Zamawiającego Sieć Badawcza Łukasiewicz – 

PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii może udostępnić następujące 

dokumenty: Sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrachunkowe, wniosek 

o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego złożony na podstawie art. 99 ust. 2 pkt 

3 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, decyzję 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznaniu subwencji na rok 2020. 

 

Załącznik nr 1   

Minimalny zakres ubezpieczenia: 

Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź 

utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej 

od Ubezpieczającego przyczyny. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co 

najmniej następujące ryzyka: 

 - Ryzyko przepięć 

 - Ryzyko przetężenia 

 - Ryzyko dewastacji 

 - Szkody elektryczne 

 - Szkody mechaniczne 

 - Działanie człowieka, w tym niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, 

zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym w wyniku 

celowego i świadomego działania). 

 - Kradzież z włamaniem 

 - Działanie wody w tym zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, 

wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w 

innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, samoczynne otworzenie się główek 

tryskaczowych z innych przyczyn niż w skutek pożaru, nieumyślne 

pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów. 

 - Działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, 

przypaleniu a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, 

bezpośredniego uderzenia pioruna oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, 

burzenia, oczyszczania zgliszcz). 

 - Działanie wiatru bez względu na jego prędkość, lawiny, osunięcie się ziemi nie 

związanego z działalnością człowieka. 

 - Wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły 

się dopiero po okresie gwarancji. 

 - Zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie w sieci instalacji elektrycznej. 

 - Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych. 

 - Ubezpieczenie aparatury badawczej od daty dostawy do uruchomienia pod 

następującymi warunkami: 
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 a) aparatura badawcza lub jej części powinny być składowane w oryginalnych 

opakowaniach, w pomieszczeniach do tego dostosowanych 

 b) okres składowania od daty dostawy lub odbioru od dostawcy do zakończenia 

testów i uruchomienia nie może przekroczyć 6 miesięcy. 


