Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DOTYCZĄCY FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO, ROK
PRODUKCJI 2017, DOPUSZCZONEGO DO RUCHU DROGOWEGO ZGODNIE Z
OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM

L.p.

Nazwa parametru Minimalne wymagane parametry
- co najmniej 5-osobowe, trójbryłowe, sedan
(limuzyna)

1. NADWOZIE

- kolor nadwozia – metalizowany lub perłowy,
czarny.

- pojemność skokowa co najmniej 1950 cm3,
- moc maksymalna co najmniej 200 KM,
- paliwo: benzyna,
- silnik spełniający normę emisji spalin EURO6,
2. SILNIK
- maksymalna emisja CO2 : 145 g/km.
- długość nadwozia powyżej 4800mm,
- szerokość nadwozia powyżej 1800mm (bez
lusterek
3. WYMIARY
bocznych),
- wysokość poniżej 1500mm,
- rozstaw osi powyżej 2800mm.
- skrzynia biegów automatyczna
- kierownica usytuowana po lewej stronie,
- układ kierowniczy ze wspomaganiem i
UKŁAD
możliwością regulacji kolumny kierownicy,
4. NAPĘDOWY
- napęd na przednie koła, obręcze kół ze stopów
metali lekkich.
- poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera,
boczne poduszki oraz kurtynowe poduszki
powietrzne,
- fotele przednie z zagłówkami o regulowanej
wysokości lub aktywnymi zagłówkami
- pasy bezpieczeństwa przednich foteli z
5.
BEZPIECZEŃSTWO napinaczami,
- system wspomagający hamowanie wraz z
systemem zapobiegającym blokowanie się kół,
- system stabilizacji toru jazdy,
- system bezkluczykowy,
- komputer pokładowy
- czujniki parkowania przód i tył,

Oferowane *

6.

7.

8.

- tapicerka foteli – materiał o podwyższonej
trwałości,
- klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa,
- centralny zamek,
- elektrycznie sterowane szyby boczne,
- elektrycznie sterowane, podgrzewane i
składane lusterka boczne,
- automatycznie ściemniające się lusterko
wsteczne,
KOMFORT I
FUNKCJONALNOŚĆ - podgrzewane fotele kanapy tylnej (co najmniej
zewnętrzne fotele),
- system głośnomówiący Bluetooth,
- radioodtwarzacz z ekranem dotykowym,
odtwarzanie plików MP3, z wejściem USB,
- światła dzienne wraz z czujnikiem zmierzchu
(automatyczne włączanie i wyłącznie świateł
drogowych) oraz przednie i tylne światła
przeciwmgielne,
- komplet 4 dywaników gumowych oraz
wykładzina bagażnika
- gaśnica samochodowa posiadająca certyfikat,
- homologacja dopuszczającą pojazd do ruchu na
OFEROWANY
SAMOCHÓD MUSI obszarze Polski oraz inne dokumenty niezbędne
do rejestracji samochodu,
POSIADAĆ
- instrukcja obsługi w języku polskim,
- karta gwarancyjna.
- trójkąt ostrzegawczy

WYPOSAŻENIE
OPCJONALNE
DODATKOWO
PUNKTOWANE

- system nawigacji satelitarnej
- koło zapasowe (dopuszczalne dojazdowe),
podnośnik, klucz
- kamera cofania,
- wycieraczka tylnej szyby,
- tapicerka foteli: skóra lub skóra ekologiczna

10 pkt

5 pkt
2 pkt
10 pkt

razem dodatkowo:

30 pkt

3pkt

*Tabela obowiązkowo do wypełnienia. W oznaczonych wierszach obowiązkowo należy
wpisać wymagane dane albo „TAK” lub „NIE”. W punkcie 8 tabeli należy wpisać „TAK” lub
„NIE”.
UWAGA: formularz nie podlega dodatkowemu uzupełnieniu. Niewpisanie wymaganych
informacji lub danych, będzie traktowane jako niespełnienie wymagań i skutkuje jej
odrzuceniem.

