Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

ZP.2396-133/17/K.AG

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. fabrycznie nowego, nieużywanego, wolnego od wad
fizycznych i prawnych samochodu osobowego spełniającego poniższe wymagania:

Lp.

Opis

Wymagania Zamawiającego

1

2

3

1.

Marka i typ

Po wyborze oferty

2.

Rok produkcji

2017 r.

3.

Typ nadwozia

kombi-van, przeszklone

4.

Homologacja

osobowa

5.

Liczba miejsc

5 miejsc

6.

Rozstaw osi

nie mniejszy jak 2680 mm

7.

Rodzaj napędu

przedni

8.

Pojemność bagażnika (pod półką)

nie mniejsza jak 675 l

9.

Typ silnika

Silnik 4 cylindrowy o pojemności w przedziale
od ≈ 1,6 l. do 2.0 l.

10.

Moc silnika

nie mniejsza niż 120 KM

11.

Rodzaj paliwa

olej napędowy

12.

Norma emisji spalin

Euro 6

13.

Kolor nadwozia

lakier metalizowany: odcienie szarego,
brązowego, niebieskiego

14.

Skrzynia biegów

manualna 6 stopniowa

15.

Wspomaganie kierownicy

wymagane

16.

Poduszki powietrzne przednie i boczne dla
kierowcy i pasażera z przodu,

wymagane

17.

Liczba drzwi

5 drzwi w tym: tylne lewe i prawe przesuwne
przeszklone, klapa tylna z szybą
podgrzewaną i wycieraczką

18.

Hamulce

tarczowe z przodu i z tyłu w tym
z przodu wentylowane

19.

Układ ABS

wymagane

20.

System stabilizacji toru jazdy

wymagane

21. Immobiliser

wymagane

22. Pasy bezpieczeństwa

pięć bezwładnościowych 3-punktowych
pasów bezpieczeństwa
z regulacją wysokości i napinaczami dla
siedzeń przednich i ogranicznikami siły
hamowania

23.

Fabryczny centralny zamek sterowany zdalnie
pilotem

24. Klimatyzacja

wymagane
wymagane

25.

Elektrycznie podnoszone i opuszczane szyby
z przodu

wymagane

26.

Elektrycznie regulowane boczne lusterka
zewnętrzne

wymagane

27. Fotele przednie

28. Fotele tylnie

manualna regulacja wzdłużna i pochylenia
oparcia, manualna regulacja wysokości fotela
kierowcy, zagłówki z regulacją wysokości
położenia
kanapa ze składanymi dzielonym oparciem z
zagłówkami z regulacją położenia
lub 3 indywidualne składane fotele z
zagłówkami z regulacją położenia

29. Tapicerka foteli materiałowa w tonacji ciemnej

wymagane

Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i
pasażera

wymagane

30.

Fabrycznie montowane radio/radioodtwarzacz
z minimum 2 głośnikami
Koła zamontowane (kpl 4 szt. ):
- fabryczne felgi stalowe
32.
- opony letnie
- oryginalne kołpaki
Koło zapasowe ulokowane we fabrycznej
33.
wnęce z felgą stalowa i oponą letnią
Dodatkowe koła (kpl 4 szt. ):
- fabryczne felgi stalowe
34.
- opony zimowe
31.

wymagane

wymagane

wymagane

wymagane

35. Trójkąt odblaskowy

wymagane

36. Apteczka samochodowa

wymagane

37.

Zestaw naprawczy do kół
(podnośnik, klucz do kół)

wymagane

38. Hak składany

wymagane

39. Gwarancja

- gwarancja podstawowa: minimum 2 lata
bez limitu kilometrów z możliwością
skorzystania z programu pomocy drogowej
Assistance,
- gwarancja na perforację nadwozia:
minimum 12 lat
- gwarancja na powłokę lakierniczą: minimum
3 lata

40. Pakiet ubezpieczeniowy: OC, AC, NNW

wymagane

Oferta, która nie spełnia co najmniej jednego z ww. parametrów będzie odrzucona.
Zamawiający wymaga minimum 1 autoryzowanej stacji obsługi pojazdów oferowanej marki
samochodu na terenie powiatu zielonogórskiego.

