Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis znajdujący się w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawiera
minimalne parametry (techniczne i użytkowe) w odniesieniu do samochodu
osobowego objętego przedmiotem zamówienia co oznacza, że Wykonawca
może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi
parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.
Lp.

Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego

1.

Typ samochodu:
osobowy

2.

Typ nadwozia:
Sedan/liftback

4.

Wymiary samochodu:
a) rozstaw osi min. 2 700 mm
b) długość min. 4 700 mm
c) Szerokość min. 1 700 mm
d) Wysokość max. 1 600 mm
Liczba drzwi:
5-drzwiowy lub 4-drzwiowy

5.

Liczba miejsc:
5

6.

Silnik:
diesel

3.

9.

Lakier nadwozia:
czarny, srebrny metalik, szary metalik, granat metalik, brąz
Pojemność skokowa silnika (cm³):
1450-2000 cm3(według specyfikacji producenta)
Napęd
4x4

10.

Moc silnika (KM):
Min. 120 KM

11.

Układ kierowniczy ze wspomaganiem:
tak

7.
8.

12.

Skrzynia biegów:
a) manualna 6-biegowa
Lub
Automatyczna
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13.

Systemy wspomagania:
a) ABS (system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania)
b) ESP (system stabilizacji toru jazdy)
c) ASR (system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania)
lub równoważne

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Hamulce tarczowe:
przedniej i tylnej osi
Lusterka zewnętrzne:
a) elektrycznie sterowane
b) podgrzewane
c) składane
Szyby boczne:
a) elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu
b) wyposażone w funkcję zabezpieczającą przed przytrzaśnięciem
Szyby:
przyciemniane
Fotel kierowcy:
a) elektrycznie sterowany
b) regulowany na wysokość
c) regulowany na odcinku lędźwiowym
Przestrzeń pomiędzy tylną kanapą a podsufitką:
Min. 950 mm
Poduszki powietrzne:
a) dla kierowcy i pasażera (czołowe i boczne)
b) dla kierowcy (chroniące kolana)
c) kurtyna powietrzna

21.

Pasy bezpieczeństwa:
trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu i z tyłu

22.

Przednie zagłówki:
dwa zagłówki z regulacją wysokości i kąta pochylenia

23.

Tylne zagłówki:
trzy zagłówki z regulacją wysokości

24.

Podłokietnik:
podłokietnik przedni i tylny

25.

Centralny zamek:
zdalnie sterowany pilotem
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26.

27.

Zabezpieczenia i blokady:
immobiliser (blokada przeciwuruchomieniowa)
Klimatyzacja:
a) dwustrefowa
b) regulacja elektroniczna

28.

Przednie światła przeciwmgielne:
tak

29.

Komputer pokładowy:
tak

30.

Czujniki parkowania:
przód i tył

31.

Bagażnik:
pojemność min. 600 l (bez składania oparcia tylnej kanapy)

32.

33.

Radioodtwarzacz:
a) wbudowany z kompletem głośników
b) wyposażony w wejście: SD, USB.
Dywaniki:
a) gumowe (komplet)
b) materiałowe (komplet)

34.

Sygnalizator niezapiętych pasów bezpieczeństwa:
Tak

35.

Obręcze kół ze stopu metali lekkich (komplet):
17 cali

36.

Koło zapasowe dojazdowe:
tak

37.

Dodatkowe wyposażenie bhp:
a) gaśnica
b) ostrzegawczy trójkąt odblaskowe
c) apteczka pierwszej pomocy

38.

Gwarancja na lakier:
3 lata od dnia odbioru samochodu (bez limitu kilometrów)

39.

Gwarancja na perforację nadwozia:
5 lat od dnia odbioru samochodu (bez limitu kilometrów)

40
41

Gwarancja na naprawy mechaniczne:
2 lata od dnia odbioru samochodu (bez limitu kilometrów)
Termin wykonania przedmiotu:
Max. 60 dni
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