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Załącznik Nr 1b 
1. Przedmiot zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego typu kombi. 
 

Samochód powinien spełniać następujące wymagania: 
 

1. Fabrycznie nowy, model aktualnie wytwarzany.              tak/nie 
2. Spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla 

pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne 
wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2018 r., poz. 1990 z późn.zm.) oraz Rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.         
            tak/nie 

3. Posiadający homologację, wystawioną zgodnie z Rozdziałem 1A – Homologacja - 
Ustawy – Prawo o ruchu drogowym.               tak/nie 

4. Spełniający obecnie obowiązujące wymogi w zakresie emisji spalin.           tak/nie 
5. Nieużywany, technicznie sprawny.   
 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia 
 
 
Samochód osobowy typu kombi  5-cio osobowy musi posiadać następujące parametry: 
 
- silnik wysokoprężny,       tak/nie  
- pojemność silnika w granicach 1450 cm3 - 2000 cm3,   tak/nie (ile?) ………………. 
- moc nie mniej niż 90 kW,       tak/nie 
- zużycie paliwa w mieście nie więcej niż 9 l/100 km,   tak/nie (ile?) ………………. 
- zużycie paliwa poza miastem nie więcej niż 6,5 l/100 km,  tak/nie (ile?) ………………. 
- napęd na koła przednie,     tak/nie 
- skrzynia biegów  manualna,     tak/nie 
- długość samochodu na zewnątrz w granicach 4500 mm-4700 mm,    
    tak/nie (ile?) ………………. 
- szerokość na zewnątrz w granicach 1500 mm-1750 mm,  tak/nie (ile?) ………………. 
- wysokość samochodu w granicach 1460 mm- 1640 mm,  tak/nie (ile?) ………………. 
- pojemność zbiornika paliwa nie mniej niż 50 litrów,   tak/nie (ile?) ………………. 
- poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera,    tak/nie 
- boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera,   tak/nie 
- poduszka chroniąca kolana kierowcy,     tak/nie 
- dezaktywacja czołowej i bocznej poduszki pasażera,   tak/nie 
- trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu z regulacja wysokości i pirotechnicznymi 

napinaczami,     tak/nie 
- trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z tyłu,     tak/nie 
- zagłówki przednie aktywne,     tak/nie 
- trzy zagłówki tylne z regulacją wysokości,     tak/nie 
- systemy: ESP,     tak/nie  
- system kontroli ciśnienia w oponach,     tak/nie 
- immobilliser,     tak/nie 
- alarm z funkcją monitoringu wnętrza i czujnikiem przechyłu, tak/nie 
- ze światłami do jazdy dziennej w technologii LED,   tak/nie 
- czujnik parkowania tył,     tak/nie 
- czujnik parkowania przód,     tak/nie 
- dwustrefowa klimatyzacja automatyczna,     tak/nie 
- podgrzewana szyba przednia,     tak/nie 
- elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane lusterka boczne,  tak/nie 
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- automatycznie ściemniające się lusterko wewnętrzne,    tak/nie 
 
- fotele kierowcy i pasażera z przodu regulowane na wysokość i na odcinku lędźwiowym,  
    tak/nie  
- kierownica wielofunkcyjna,     tak/nie  
- zestaw głośnomówiący BLUETOOCH,     tak/nie 
- filtr przeciwpyłowy,     tak/nie 
- instalacja radiowa,     tak/nie 
- radioodtwarzacz z CD, MP3,     tak/nie  
- nawigacja satelitarna plus wyświetlacz,     tak/nie  
- koło zapasowe,     tak/nie  
- lakier metalizowany, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.  tak/nie 
 
2) Gwarancje: 

- okres gwarancji na powłokę lakierniczą – nie mniej niż 3 lata,  tak/nie (ile?) ………………. 
- gwarancja antykorozyjna na perforację nadwozia  - nie mniej niż 7 lat,    
         tak/nie (ile?) ………………. 
- okres gwarancji na podzespoły – nie mniej niż 2 lata.   tak/nie (ile?) ………………. 
 
 
 
 
 
 
Termin realizacji do 90 dni od chwili podpisania umowy.   tak/nie (ile?) ………………. 
 

Do oferty Wykonawca dołączy zdjęcia i informacje określające typ i model 
zaoferowanego pojazdu oraz parametry techniczne.       

         tak/nie 

 

 

 

 

Cena oferowana za dostawę nowego samochodu osobowego typu kombi wynosi: 
 

.................................. zł netto + …………….. zł pod. VAT (……%) = …………………………… 

zł brutto 

słownie brutto: .....................………………………………………………………………………….. 

Nazwa producenta pojazdu: …………………….................... 

Nazwa modelu pojazdu: …………………………………. 

Rodzaj nadwozia: …………………………………. 

Rok produkcji: ……………………. 


