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„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” 
 

 

Oferowany samochód osobowy: 

a) Marka………………….…………… 

b) Model……………………………….. 

c) Wersja………………………………. 

d) Rok produkcji: ………………………. 

 

 
1 Ten parametr stanowi kryterium oceny ofert. 
2 Wszędzie gdzie zastosowano sformułowanie „należy podać” – należy wypełnić wpisując konkretną wartość, ilość, parametr  

   lub wpisać TAK lub NIE 
3 Ten parametr stanowi kryterium oceny ofert. 

1.  
Gwarancja w zakresie braku wad materiałowych                                               

i wykonawczych1 
…………………………….… 

(należy podać2) 

2.  Gwarancja na perforację nadwozia …………………………….… 

(należy podać) 

3.  Gwarancja na brak usterek lakierniczych3  …………………………….… 

(należy podać) 

4.  Typ nadwozia VAN, TOURER   …………………………….… 

(należy podać) 

5.  Homologacja osobowa M1 …………………………….… 

(należy podać) 

6.  Ilość miejsc …………………………….… 

(należy podać) 

7.  Silnik wysokoprężny napędzany ON …………………………….… 

(należy podać) 

8.  Pojemność silnika  …………………………….… 

(należy podać) 

9.  Norma Euro  …………………………….… 

(należy podać) 

10.  Moc silnika  …………………………….… 

(należy podać) 

11.  Moment obrotowy  …………………………….… 

(należy podać) 

12.  Funkcja START/STOP …………………………….… 

(należy podać) 

13.  Układ wydechowy wyprowadzony do tyłu …………………………….… 

(należy podać) 
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14.  Skrzynia biegów: automatyczna  …………………………….… 

(należy podać) 

15.  Ładowność  …………………………….… 

(należy podać) 

16.  Zbiornik paliwa  …………………………….… 

(należy podać) 

17.  Dopuszczalna masa całkowita do …………………………….… 

(należy podać) 

18.  Długość całego pojazdu  …………………………….… 

(należy podać) 

19.  Wysokość pojazdu  …………………………….… 

(należy podać) 

20.  Wysokość wewnątrz pojazdu  …………………………….… 

(należy podać) 

21.  Wysokość tylnych drzwi  …………………………….… 

(należy podać) 

22.  Szerokość tylnych drzwi  …………………………….… 

(należy podać) 

23.  Rozstaw osi  …………………………….… 

(należy podać) 

24.  Kolor nadwozia srebrny metalizowany …………………………….… 

(należy podać) 

25.  
Całe nadwozie łącznie z dachem w jednym kolorze (zderzaki, 

boczne listwy ochronne, lusterka i klamki mogą być czarne) 
…………………………….… 

(należy podać) 

26.  Tapicerka z tkaniny w ciemnym kolorze …………………………….… 

(należy podać) 

27.  Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o kąt 270 stopni …………………………….… 

(należy podać) 

28.  Drzwi przesuwne po prawej stronie …………………………….… 

(należy podać) 

29.  Oświetlenie stopnia wejściowego przy drzwiach przesuwnych …………………………….… 

(należy podać) 

30.  Uchwyt do wsiadania przy drzwiach przesuwnych …………………………….… 

(należy podać) 

31.  Uchwyty do wsiadania przy tylnych drzwiach po obu stronach …………………………….… 

(należy podać) 

32.  Uchwyt holowniczy z przodu …………………………….… 

(należy podać) 

33.  Hak holowniczy kulowy …………………………….… 

(należy podać) 
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34.  
Koło zapasowe pełnowymiarowe plus śruby jeżeli są 

wymagane, mocowane pod końcem ramy 
…………………………….… 

(należy podać) 

35.  

Obręcze ze stopów lekkich 17” wraz z oponami letnimi                   

o parametrach nie gorszych niż: 

Klasa wydajności energetycznej B,  

Klasa przyczepności na mokrej powierzchni A, 

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia B, 

Hałas zewnętrzny toczenia 70dB. 

Rok produkcji opon nie starszy niż 2022. 
…………………………….… 

(należy podać) 

36.  System kontroli ciśnienia w ogumieniu w czasie jazdy …………………………….… 

(należy podać) 

37.  
Fabryczny zestaw narzędzi, podnośnik, apteczka, gaśnica, 

trójkąt ostrzegawczy 
…………………………….… 

(należy podać) 

38.  Osłony przeciw błotne przód i tył (chlapacze) …………………………….… 

(należy podać) 

39.  Elektryczny hamulec postojowy …………………………….… 

(należy podać) 

40.  Asystent ruszania na wzniesieniu  …………………………….… 

(należy podać) 

41.   Funkcja AUTO HOLD, HOLD …………………………….… 

(należy podać) 

42.  Układ wspomagania hamowania awaryjnego …………………………….… 

(należy podać) 

43.  Asystent bocznego wiatru …………………………….… 

(należy podać) 

44.  Układ monitorujący martwe pola …………………………….… 

(należy podać) 

45.  Układ utrzymania pasa ruchu  …………………………….… 

(należy podać) 

46.  Układ elektronicznej kontroli trakcji (np. ESC, ESP) …………………………….… 

(należy podać) 

47.  Układ przeciwpoślizgowy kół napędzanych ( np. ASR) …………………………….… 

(należy podać) 

48.  Układ ABS …………………………….… 

(należy podać) 

49.  Zabezpieczenie przed zatankowaniem niewłaściwego paliwa …………………………….… 

(należy podać) 

50.  Filtr paliwa z separatorem wody …………………………….… 

(należy podać) 

51.  
Lusterka zewnętrzne elektrycznie składane,                            

sterowane i podgrzewane 
…………………………….… 

(należy podać) 
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52.  Lusterko wsteczne wewnętrzne …………………………….… 

(należy podać) 

53.  Trzecie światło STOP …………………………….… 

(należy podać) 

54.  Lampy przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów …………………………….… 

(należy podać) 

55.  Kierunkowskazy dodatkowe z tyłu na dachu …………………………….… 

(należy podać) 

56.  Boczne światła sygnalizacyjne …………………………….… 

(należy podać) 

57.  Asystent świateł drogowych …………………………….… 

(należy podać) 

58.  Światła do jazdy dziennej …………………………….… 

(należy podać) 

59.  Uchwyt do wsiadania z przodu …………………………….… 

(należy podać) 

60.  Uchwyty nad głową kierowcy i pasażera …………………………….… 

(należy podać) 

61.  Nadwozie całkowicie przeszklone …………………………….… 

(należy podać) 

62.  Przyciemniane szyby …………………………….… 

(należy podać) 

63.  
Szyba przednia z filtrem, ogrzewana na całej powierzchni 

elektrycznie 
…………………………….… 

(należy podać) 

64.  Szyby tylne ogrzewane z wycieraczkami i spryskiwaczami …………………………….… 

(należy podać) 

65.  Szyby w przednich drzwiach sterowane elektrycznie …………………………….… 

(należy podać) 

66.  Wycieraczki przedniej szyby zintegrowane z spryskiwaczami …………………………….… 

(należy podać) 

67.  
Fotel kierowcy komfortowy hydraulicznie resorowany                        

z regulacją odcinka lędźwiowego, podgrzewany z zagłówkiem          

i podłokietnikiem   
…………………………….… 

(należy podać) 

68.  
Fotel pasażera komfortowy, podgrzewany z zagłówkiem                      

i podłokietnikiem   
…………………………….… 

(należy podać) 

69.  Komfortowa kanapa 2 osobowa z zagłówkami w 1 rzędzie …………………………….… 

(należy podać) 

70.  Komfortowa kanapa 2 osobowa z zagłówkami w 2 rzędzie …………………………….… 

(należy podać) 

71.  Komfortowa kanapa 3 osobowa z zagłówkami w 3 rzędzie …………………………….… 

(należy podać) 
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72.  Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera …………………………….… 

(należy podać) 

73.  Poduszki powietrzne boczne nadokienne (kurtyny) …………………………….… 

(należy podać) 

74.  
Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera chroniące tułów          

i miednicę 
…………………………….… 

(należy podać) 

75.  Sygnalizacja nie zapiętych pasów kierowcy i pasażera z przodu …………………………….… 

(należy podać) 

76.  Półka nad przednią szybą …………………………….… 

(należy podać) 

77.  Schowek pod deską rozdzielczą  …………………………….… 

(należy podać) 

78.  Zamykany schowek na desce rozdzielczej …………………………….… 

(należy podać) 

79.  Tapicerka przestrzeni pasażersko-ładunkowej …………………………….… 

(należy podać) 

80.  Tapicerowana podsufitka …………………………….… 

(należy podać) 

81.  Pokrycie tapicerskie drzwi tylnych …………………………….… 

(należy podać) 

82.  Obudowy (okładziny) nadkoli tylnych …………………………….… 

(należy podać) 

83.  
Kierownica skórzana, wielofunkcyjna, regulowana w dwóch 

płaszczyznach 
…………………………….… 

(należy podać) 

84.  Dywaniki podłogowe w kabinie kierowcy …………………………….… 

(należy podać) 

85.  Klimatyzacja automatyczna …………………………….… 

(należy podać) 

86.  
Wysokowydajna klimatyzacja dla przestrzeni pasażerskiej                        

o mocy chłodniczej nie mniejszej niż 9 kW 
…………………………….… 

(należy podać) 

87.  Dogrzewacz elektryczny nawiewanego powietrza …………………………….… 

(należy podać) 

88.  Dogrzewacz elektryczny płynu chłodzącego silnika …………………………….… 

(należy podać) 

89.  
Alarm z własnym zasilaniem, funkcją dozoru wnętrza                                                 

i ochroną przed odholowaniem z czujnikami ruchu i przechyłu 
…………………………….… 

(należy podać) 

90.  Możliwość ładowania telefonu bezprzewodowo …………………………….… 

(należy podać) 

91.  
Zintegrowany z pojazdem system radia z Bluetooth z funkcją 

zestawu głośnomówiącego, fabryczny system multimedialny 

min. 8”, głośniki dwudrożne z przodu i z tyłu 
…………………………….… 

(należy podać) 
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………………………………………... 

                                                                                         

podpis Wykonawcy4 

 

 

 

 
4 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” musi być podpisany – przez osobę lub osoby uprawnione  

do reprezentowania Wykonawcy – jednym z następujących podpisów elektronicznych: kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

92.  
Kolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny - komputer pokładowy 

połączony z zegarami - komunikaty wyświetlane w języku 

polskim 
…………………………….… 

(należy podać) 

93.  Wyłącznik główny instalacji elektrycznej …………………………….… 

(należy podać) 

94.  Gniazdo USB  …………………………….… 

(należy podać) 

95.  Gniazdo 12V …………………………….… 

(należy podać) 

96.  Gniazdo 230V …………………………….… 

(należy podać) 

97.  Gniazdo 12V w tylnej części przestrzeni pasażersko ładunkowej …………………………….… 

(należy podać) 

98.  System wspomagający parkowanie z kamerą 360o …………………………….… 

(należy podać) 

99.  Sygnalizator dźwiękowy cofania …………………………….… 

(należy podać) 

100.  Czujnik deszczu i zmroku …………………………….… 

(należy podać) 

101.  Wskaźnik temperatury zewnętrznej …………………………….… 

(należy podać) 

102.  Centralny zamek sterowany pilotem …………………………….… 

(należy podać) 

103.  
Funkcja w sterowaniu centralnym zamkiem umożliwiająca 

niezależne otwieranie i zamykanie kabiny kierowcy bez 

konieczności otwierania przestrzeni pasażersko ładunkowej 
…………………………….… 

(należy podać) 

104.  Funkcja sprawdzania poziomu oleju na zimnym silniku …………………………….… 

(należy podać) 

105.  
Możliwość łatwego demontażu kanap pierwszego, drugiego  

i trzeciego rzędu (np. funkcja zatrzasków, automatycznych 

uchwytów) 
…………………………….… 

(należy podać) 


