Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
( OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)
Dane Wykonawcy:
1. Pełna nazwa

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………....

2. Adres

……………………………………………………………………………………

3. Numer telefonu i faxu …………………………………………………………………………………….

4. Adres e-mail

…………………………………………………………………………………….

Zakup nowego samochodu osobowego.

Zamawiający wymaga, by oferowany pojazd był fabrycznie nowy, nie eksploatowany, z roku produkcji 2019, z
min. 2 letnią pełną gwarancją – bez limitu kilometrów.
Marka, typ, nazwa handlowa oferowanego pojazdu, numer świadectwa homologacji:
………………………………………………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………………………………………...

Wartość netto
w PLN

Kwota VAT w
PLN

Wartość
brutto w PLN

Termin realizacji

…………….……… PLN

…………….……… PLN

…………….……… PLN

Punkty: ……….

…………………………………………………………….
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Parametry wymagane

TAK/NIE*
podać

A. WYMAGANIA DOTYCZĄCE POJAZDU OSOBOWEGO
I. NADWOZIE
1. Typ kombi, o dmc max 2115 kg, przeszklony.

TAK

2.Drzwi tylne przeszklone, otwierane do góry z ogrzewaniem i
wycieraczką.

TAK

3. Drzwi boczne prawe i lewe przesówne do tyłu.

TAK

4. Wymiary zewnętrzne: Długość/Szerokość/Wysokość
4753/1848/1849.

TAK

5. Pojemność bagażnika: pod roletą min. 850 dm3, bez rolety
min. 1538 dm3, bez rolety I drugiego rzędu siedzeń min. 2693
dm3.

TAK

II. SILNIK
1.Turbo Diesel z bezpośrednim wtryskiem paliwa pod wysokim
ciśnieniem , szesnasto zaworowy.

TAK

2.Moc silnika 75 kW, moment obrotowy 250 Nm, zapewniający
przyśpieszenie pozwalające na sprawną jazdę w ruchu miejskim.

TAK

3. Silnik musi spełniać normę EURO 6.

TAK

III. ZESPÓŁ NAPĘDOWY
1.Skrzynia biegów manualna.

TAK

2.Napęd na jedną oś.

TAK

3.System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej podczas
ruszania.

TAK

4.System elektronicznej stabilizacji toru jazdy.

TAK

IV. ZAWIESZENIE
1.Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do
nawierzchni jezdni, stabilność i dobrą manewrowość w trudnym
terenie.

TAK

V. KOŁA
1.Obręcze stalowe min 16 cali.

TAK

2. 5 kół z oponami letnimi (w tym zapas, rok produkcji 2019 )

TAK

3. Komplet opon zimowych (4 sztuki, rok produkcji 2019)

TAK

VI. UKŁAD HAMULCOWY
1.Hamulce tarczowe obu osi pojazdu we wszystkich kołach.

TAK

2. Układ
hamowania.

TAK

zapobiegający blokowaniu

kół podczas

Parametry oferowane

VII. UKŁAD KIEROWNICZY
1.Wspomaganie układu kierowniczego.

TAK

2.Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach.

TAK

VIII. WYPOSAŻENIE POJAZDU
1.Wszystkie
miejsca
siedzące
zaopatrzone
w
bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki.

TAK

2.Zbiornik paliwa o pojemności min. 50 L.

TAK

3. Poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera (czołowe i boczne).

TAK

4. Elektryczne otwierane szyby w drzwiach przednich i tylnych
przesuwnych.

TAK

5. Odbiornik radiowy zabudowany w desce rozdzielczej pojazdu
z funkcją zestawu głośnomówiącego do telefonu, z ekranem
dotykowym, Bluetooth, 2 wejścia USB.

TAK

6. Czujnik światła i deszczu.

TAK

7. Lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane i regulowane

TAK

8. Otwierana szyba w pokrywie bagażnika

TAK

9. Reflektory przeciwmgłowe przednie.

TAK

10. Dodatkowe światło hamowania (trzecie).

TAK

11. Trójkąt, gaśnica, lewarek, apteczka, komplet dywaników
gumowych.

TAK

12. Reflektory przednie z automatycznym włącznikiem (czujnik
zmierzchu).

TAK

13. Fotel kierowcy regulowany w odcinku lędźwiowym, na
wysokość, wzdłużnie, regulacja oparcia oraz z podłokietnikiem.

TAK

14.Fotel pasażera składany, ruchomy podłokietnik, regulacja
pochylenia oparcia.

TAK

15.Hamulec postojowy elektryczny.

TAK

16. Kanapa w drugim rzędzie składana 2/3, 1/3.

TAK

17. Klimatyzacja manualna.

TAK

18. Relingi dachowe

TAK

19. Aktywny system monitorowania pasa ruchu.

TAK

20. System rozpoznawania znaków ograniczeń prędkości z
rekomendacją zalecanej prędkości.

TAK

21. System automatycznego hamowania.

TAK

22. Automatyczne wycieraczki (czujnik deszczu).

TAK

23. Roleta przykrywająca przestrzeń bagażową.

TAK

24. Półka podsufitowa.

TAK

25. Min. 6 poduszek bezpieczeństwa.

TAK

26.Światła dzienne LED.

TAK

27.Tylne szyby boczne I szyba pokrywy bagażnika o wyższym
stopniu przyciemnienia

TAK

28.Gumowa wykładzina bagażnika

TAK

