
Załącznik nr 1 

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego. 

 Rodzaj nadwozia; typu bus combi 9-cio osobowy (8 osób + kierowca); 

 rok produkcji:  nie starszy niż 2019;  

 typ silnika:  diesel;  

 pojemność silnika nie mniejsza niż 1598 cm
3 
i nie większa niż 2350 cm

3
; 

 moc silnika  min. 150 KM;  

 norma emisji spalin:  euro 6.2;  

 lakier metalik, kolor dowolny z wyjątkiem białego i czarnego;  

 centralny zamek 

 czujniki niezapiętych pasów bezpieczeństwa; 

 elektrochromatyczne lusterko wsteczne w  kabinie; 

 elektrycznie regulowane  i podgrzewane lusterka zewnętrzne; 

 odcięcie paliwa w przypadku uderzenia; 

 system ABS VSC I BA lub równoważne; 

 tempomat i ogranicznik prędkości;  

 układ stabilizacji toru jazdy ECS;  

 fabryczna nawigacja ekran min. 5 cali z możliwością bezpłatnej aktualizacji  EUROPA; 

 szyba przednia akustyczna pochłaniająca hałas; 

 pojedyncze drzwi boczne  manualne; 

 trzy rzędy siedzeń, wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki, podłokietniki I trzypunktowe 

pasy bezpieczeństwa; 

 siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny w kolorze ciemnoszarym; 

 siedzenia w II i III rzędzie łatwo demontowalne; 

 dodatkowe uchwyty w części pasażerskiej do wsiadania; 

 komplety pokrowców na siedzenia; 

 wykładzina dywanowa w przedziale pasażerskim;  

 czujniki deszczu (automatyczne wycieraczki);  

 czujniki zmierzchu (automatyczne światła);  

 system monitorowania ciśnienia w oponach TPMS;  

 tylne drzwi przeszklone otwierane do góry;   

 szyby przyciemnione zaopatrzone w rolety w 2 i 3 rzędzie; 

 poduszki powietrzne – minimum czołowa dla kierowcy i pasażera;  

 przednie lampy LED; 

 światła do jazdy dziennej;  



 światła przeciwmgielne przednie;  

 klimatyzacja automatyczna dwustrefowa;  

 radioodtwarzacz;  

 immobilizer;  

 autoalarm;  

 fabrycznie zamontowane czujniki parkowania przód i tył;  

 dodatkowe trzecie światło hamowania; 

 gaśnica, trójkąt, lewarek , zestaw kluczy do zmiany kół;  

 pełnowymiarowe koło zapasowe;  

 przystosowanie instalacji elektrycznej do montażu haka holowniczego; 

 kpl. kół zimowych; 

 tylny hak holowniczy łatwo wypinany; 

 Gwarancja:  

Minimalne wymagane okresy gwarancji:  

- Gwarancja  3 lata bez limitu km przebiegu;  

- Gwarancja  3 lata na wady powłoki lakierniczej oraz 6 lat na perforację antykorozyjną   

nadwozia. 

 Ubezpieczenie minimum 12 miesięcy ; AC, OC,NW. 

2. Wykonawca dostarczy samochód sprawny technicznie, wyposażony we wszelkie płyny 

eksploatacyjne, (min. olej silnikowy, płyn do spryskiwaczy), oraz zatankowany do przewidzianej 

przez producenta minimalnej pojemności zbiornik pojazdu.  

Warunki dostawy: przedstawiony opis dotyczy samochodu wyprodukowanego w roku 2019, 

dostępnym w salonie dealera. Termin dostawy samochodu do dnia 28 maj 2020 r. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych lub lepszych 

parametrach technicznych od wymienionych w formularzu. Podstawową formą wykazania,  

że urządzenia są równoważne lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest przedstawienie 

szczegółowej specyfikacji  technicznej. Dostarczony samochód musi posiadać komplet dokumentów 

do zarejestrowania z godnie z przepisami obowiązującymi na terenie RP, na zasadach dopuszczenia 

do ruchu 

Wykonawca wraz z samochodem zobowiązany jest dostarczyć: 

1. Homologację fabryczną 

2. Oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim 

3. Książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu 

4. Książkę przeglądów serwisowych 

5. Dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu : 

a) fakturę VAT 

b) świadectwo zgodności 

c) dokument potwierdzający posiadanie akcyzy 

d) kartę pojazdu. 


