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……………………………….. 
       pieczęć wykonawcy/oferenta 

 

SZCZEGÓŁOWE DANE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

lp Opis Wymagania minimalne 
Oferowane parametry techniczne, 

wyposażenie* 
1. Typ nadwozia - osobowy  

2. Ilość drzwi 
4-5 ( 2 drzwi w przestrzeni kierowcy, drzwi 
przesuwane i klapa tylna w przestrzeni 
pasażerskiej lub drzwi podwójne) 

 

3. Ilość miejsc 

-1+8 ( po 3 miejsca siedzące w każdym rzędzie, 
fotele i kanapy w przestrzeni  pasażerskiej w 
gniazdach szybkiego demontażu,  

drugi rząd dzielony 2+1 lub 1+1+1  

trzeci rząd siedzeń dzielony-każdy fotel 
osobno - 1+1+1) 

 

4. Kolor - preferowany kolor biały lub czerwony   
  ( w przypadku braku może być  dowolny) 

 

5. Tapicerka 

- tapicerka siedzeń ciemna (preferowana  
czarna), materiałowa 

- podłoga w przestrzeni ładunkowej wyłożona  
miękką wykładziną gumową, łatwą do  
czyszczenia 

 

6. Silnik 

- diesel turbodoładowany (samochód spełniający  
  aktualne normy emisji spalin). 

- Pojemność do 2000 cm 

- Moc min. 100 KM 

- Średnie spalanie - do 9l/100km 

 

7. Bezpieczeństwo 

- poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, 

- trzy punktowe pasy bezpieczeństwa dla  
wszystkich podróżujących, 

- pirotechniczne napinacze przednich pasów  
bezpieczeństwa, 

- system zapobiegający blokowaniu kół podczas  
hamowania ABS, 

- system optymalizacji przyczepności podczas  
przyśpieszania ASR, 

- system stabilizacji toru jazdy ESP 

- światła przeciwmgielne 

 

8. Zabezpieczenia - immobiliser, alarm fabryczny  

9. 
Skrzynia 
biegów/ napęd 

- manualna 6 stopniowa 

- dźwignia zmiany biegów w formie joysticka 

- napęd na koła przednie 

 

10 
Układ 
kierowniczy 

- wspomaganie układu kierowniczego 

-kolumna kierownicy regulowana w dwóch  
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płaszczyznach 

11 
Układ 
hamulcowy 

- dwuobwodowy, hydraulicznie wspomagany 

- tarcze hamulcowe z przodu i  z tyłu, korektor  
siły hamowania zależny od obciążenia 

 

12 
Sygnalizacja 
optyczna lub 
akustyczna 

- nie zapiętych pasów kierowcy, 

- automatyczny włącznik świateł do jazdy  
  dziennej (jeżeli występuje) 

- nie zamkniętych drzwi. 

 

13 Klimatyzacja 

- klimatyzacja min. półautomatyczna z  
nawiewem w przestrzeni kierowcy  
ipasażerskiej w podsufitce (dwustrefowa-  
przód, tył) 

 

14 Ogrzewanie 
- druga nagrzewnica z dogrzewaczem ( osobny  
nawiew w przestrzeni pasażerskiej) 

 

15 
Wyposażenie 
dodatkowe 

- wycieraczka tylnej szyby, 

- centralny zamek- fabryczny, 

- elektrycznie sterowane szyby w przestrzeni  
kierowcy- fabryczne 

- regulowane i ogrzewane lusterka- fabryczne 

- regulowana wysokość fotela kierowcy (góra-  
dół) z podłokietnikiem i regulacją odcinka  
lędźwiowego, 

 

16 Gwarancja 

- minimum 24 miesiące na mechanikę, 

- minimum 36 miesięcy na powłokę lakierniczą, 

- minimum 12 lat na perforację blach nadwozia 

 

17 
Wymagania 
dodatkowe 

- samochód fabrycznie nowy, wyprodukowany 
najpóźniej w 2016 roku, 

- przyciemniane szyby 

 

18 

Proponowane 
przez oferenta 
dodatkowe 
wyposażenie i 
funkcje 

 

*Tabela obowiązkowo do wypełnienia poprzez: wpisanie wartości, podanie liczb, zaznaczenie „X”,  

„Tak”– gdy spełnia, „Nie”– gdy nie spełnia, itp. 

 

………………………           ………………………………………... 
       (miejscowość i data)                                                                (pieczęć i podpis osoby uprawnionej) 

 

 
……………………………….. 
         pieczęć wykonawcy/oferenta 

 

 

 
 

 


