`Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty

…………………………………………………..
Nazwa i adres Wykonawcy

……………………………………………………
Miejscowość i data

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY OFEROWANYCH SAMOCHODÓW w postępowaniu na:
„sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego dwóch samochodów osobowo dostawczych typu Cargo VAN 3- osobowych”

LP

1.
2.

Minimalne wymagane parametry
techniczne, wyposażenie postawione
przez Zamawiającego
Samochód osobowy typu Cargo VAN
marki, model
Rok produkcji – 2021/2022

4.

Silnik o pojemności skokowej
min. 1190 cm³, turbodoładowany
Rodzaj paliwa: benzyna, olej napędowy

5.

Manualna 5-6 biegowa skrzynia biegów

6.

Liczba miejsc: samochód 3 osobowy

7.

Minimalna moc silnika 110 KM

8.

Kolor nadwozia bazowy/metalik

9.
10.

Norma emisji spalin – min Euro 6.2
Emisja CO2 (g/km)
Dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg

11.

Wyposażenie w system ABS, ESP

12.

Hamulec postojowy

13.

Przednie reflektory halogenowe

3.

Parametry oferowane przez
Wykonawcę w oferowanym
samochodzie

14.
15.

16.
17.
18.

Automatyczny włącznik świateł (czujnik
oświetlenia)
Dopuszczalne wymiary pojazdu:
- długość całkowita: od 4400 mm do
4800mm,
- wysokość całkowita do 1900 mm,
- szerokość z lusterkami do 2200 mm,
- wysokość przestrzeni ładunkowej: min
1100 mm,
Poduszki czołowe dla kierowcy i
pasażera
Elektryczne szyby przednie

21.

Elektrycznie sterowane i podgrzewane
lusterka boczne
Wspomaganie kierownicy, regulacja
kolumny kierowniczej w dwóch
płaszczyznach
Fotel kierowcy z regulacją wysokości,
regulacją wzdłużną pochylenia oparcia
Podwójne siedzenie pasażera

22.

Klimatyzacja manualna

23.
24.
25.
26.

Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Pasy z napinaczami
Podgrzewana szyba przednia
Podłoga w przestrzeni bagażowej pokryta
sklejką
Drzwi przesuwne z prawej strony

19.

20.

27.

31.

Dwuskrzydłowe tylne drzwi
nieprzeszklone
Pełna stalowa przegroda kabiny z
otworem na długie przedmioty
Czujniki zapięcia pasów

32.

Instalacja radiowa fabryczna,

33.

Centralny zamek sterowany pilotem
wyposażony w dwa kluczyki w tym jeden
składany

34.
35.

Uchwyty w podłodze do mocowania
ładunku
Koła stalowe +kołpaki

36.

Pełnowymiarowe koło zapasowe z

28.
30.

podnośnikiem
37.

Gaśnica,

38.

Apteczka,

39.

Trójkąt ostrzegawczy,
GWARANCJA

40.

41.

42.
43.

44.
45.
46.

47.

Min 24 miesiące na podzespoły
mechaniczne i elektroniczne bez limitu
kilometrów
Min 24 miesięcy na powłokę lakierniczą
nadwozia bez limitu kilometrów
(gwarancja obejmuje wszelkie wady
oryginalnej powłoki lakierniczej)
Min 12 lat na perforację blach
Najbliższy gwarancyjny serwis
samochodu znajduje się w odległości
maksymalnej 150 km od siedziby
Zamawiającego
Serwis gwarancyjny samochodu
obejmujący teren Europy
Książka gwarancyjna oraz instrukcja
obsługi pojazdu w języku polskim
Przeglądy gwarancyjne min 15000 km lub
co 1 rok (chyba że wyświetlacz
serwisowy wskaże inaczej)
Inne dodatkowe wyposażenie:

………......................................................
(pieczęć – podpisy osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

