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Załącznik Nr 1c 

 
1. Przedmiot  zamówienia 

 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch nowych przyczep lekkich do przewozu 

towarów: 
 

Przyczepy lekkie do przewozu towarów powinny spełniać następujące wymagania: 
 

1. Fabrycznie nowe, modele aktualnie wytwarzane.              tak/nie 
2. Spełniające 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. Nieużywane, technicznie sprawne.  
 
 
  
2. Opis przedmiotu zamówienia 
 
 
1) Przyczepy lekkie do przewozu towarów, posiadające następujące parametry: 

- przyczepa dwuosiowa, przeznaczona do przewozu towarów,  tak/nie 

- dopuszczalna masa całkowita do 750 kg,     tak/nie (ile?) ………………. 

- długość skrzyni ładunkowej w granicach 280 - 300 cm,   tak/nie (ile?) ………………. 

- szerokość skrzyni w granicach 160 - 180 cm,    tak/nie (ile?) ………………. 

- wysokość burt minimum 350 mm,     tak/nie (ile?) ………………. 

- wyposażona w koło wsporcze i koło zapasowe,    tak/nie 

- przednia i tylna burta zdejmowana,     tak/nie 

- podłoga – sklejka wodoodporna antypoślizgowa,    tak/nie 

- burty - sklejka wodoodporna o grubości minimum 10 mm,  tak/nie (ile?) ………………. 

- rama nośna – stal konstrukcyjna o podwyższonej wytrzymałości ocynkowana ogniowo,
         tak/nie 

- bez plandeki,        tak/nie 

- światła zespolone,        tak/nie 

- odblaski na burtach,       tak/nie 
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2) Gwarancje: 

- okres gwarancji – 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 dwóch nowych przyczep lekkich do przewozu 
towarów wynosi: 
 

.................................. zł netto za 1 szt. x 2 szt. = .................................. zł netto + …………….. 

zł pod. VAT (……%) = …………………………… zł brutto 

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

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

Nazwa modelu pojazdu: …………………………………. 

Rodzaj pojazdu: …………………………………. 

Rok produkcji: ……………………. 

 
 
 


