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1. Wstęp. 

Zleceniodawca jest Fundacją Skarbu Państwa (instytucją non-profit), powołaną przez Ministerstwo 

Rozwoju w 2019 roku, której jednym z kluczowych działań jest budowa odpowiedniego środowiska 

wokół przemysłu 4.0. W tym celu Zleceniodawca koordynuje i standaryzuje cyfrowe ośrodki innowacji 

(ang. Digital Innovation Hubs – DIH). Huby mają działać w oparciu o odpowiednią infrastrukturę 

technologiczną (centra kompetencji) i zapewniać dostęp do najnowszej wiedzy i technologii tak, aby 

wspierać przedsiębiorców w działaniach pilotażowych, testach i eksperymentach danej technologii. 

Celem jest zwiększenie produktywności oraz zmiana modeli biznesowych. 

Inicjatywa udziela także wsparcia eksperckiego w zakresie transformacji cyfrowej oraz podnosi 

kompetencje kadry polskich przedsiębiorstw, organizuje szkolenia oraz promuje nowatorskie 

rozwiązania z obszarów, m.in.: inteligentnej analizy danych, automatyzacji, komunikacji ludzi z 

maszynami, wirtualizacji procesów oraz cyberbezpieczeństwa. 

Zleceniodawca pomaga polskim przedsiębiorcom w procesie modernizacji i transformacji cyfrowej 

biznesu, aby prowadzone przez nich firmy były jak najbardziej konkurencyjne na rynku globalnym. 

Więcej informacji znajduje się na stronie www.przemyslprzyszlosci.gov.pl 

2. Przedmiot zapytania.  

W związku z zamiarem zlecenia usługi polegającej na długoterminowym najmie czterech 

samochodów osobowych, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu, ul. 

Jacka Malczewskiego 24, zwraca się̨ z prośbą̨ o wstępnej, niewiążącej wyceny kosztów najmu 

samochodów zgodnie z poniższymi warunkami. 

Uwaga: niniejsze zaproszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu Kodeksu 

cywilnego i Prawa zamówień publicznych.  

Do wyceny kosztów najmu należy przyjąć następujące parametry zamówienia: 

2.1. Trzy samochody klasy C według klasyfikacji Samar (np. SUV) 

a. Liczba wynajmowanych samochodów  – 3 szt. 

b. Samochód nowy lub używany 

c. Okres najmu  – 12 miesięcy  

d. Dostępność samochodu – od 02.01.2023 r. 

e. Limit kilometrów miesięcznie  – 3 000 km na jeden samochód.  
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f. Rok produkcji nie wcześniejszy niż  – 2020 

g. Skrzynia biegów  – automatyczna 

h. Ubezpieczenie – zniesiony udział własny w szkodzie 

i. Obsługa apple carplay 

j. Fundacja, oprócz opłaty miesięcznej za najem samochodów i opłaty za paliwo, nie ponosi 

żadnych innych kosztów utrzymania samochodów (przeglądy, naprawy itd.) 

k. Fundacja nie przewiduje wykupu samochodów po okresie wynajmu.  

2.2. Jeden samochód klasy C według klasyfikacji Samar, nadwozie kombi 

a. Liczba wynajmowanych samochodów  – 1 szt. 

b. Samochód nowy lub używany 

c. Okres najmu  – 12 miesięcy  

d. Dostępność samochodu – od 02.01.2023 r. 

e. Limit kilometrów miesięcznie  – 3 000 km na jeden samochód.  

f. Rok produkcji nie wcześniejszy niż  – 2020 

g. Skrzynia biegów  – automatyczna lub manualna 

h. Ubezpieczenie – zniesiony udział własny w szkodzie 

i. Obsługa apple carplay 

j. Fundacja, oprócz opłaty miesięcznej za najem samochodów i opłaty za paliwo, nie ponosi 

żadnych innych kosztów utrzymania samochodów (przeglądy, naprawy itd.) 

k. Fundacja nie przewiduje wykupu samochodu po okresie wynajmu.  

 

Prosimy o wypełnienie załączonego do niniejszego zaproszenia Formularza Szacowania i odesłanie 

mailem na adres zamowienia@fppp.gov.pl w terminie do 13.12.2022 r. godz. 16:00. prosimy o 

umieszczenie w tytule emaila „Szacowanie najmu samochodów”. 

 

Załącznik do niniejszego zaproszenia – Formularz Ofertowy.  

 

 


