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Załącznik nr 1 do OGŁOSZENIA 
 

Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

I. Specyfikacja pojazdu: 

 

1. Samochód osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (ilość 
miejsc 8 + 1) nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż  w 2020 roku. 

2. Rodzaj nadwozia ( maksymalnie przedłużony i podwyższony). 
3. Przeszklony cały przedział pasażerski, boki i tył (szyby przyciemnione). 
4. Tylne drzwi dwuskrzydłowe z szybami otwierane na boki. 
5. Kolor nadwozia : srebrny metalik. 
6. Zderzaki przedni i tylny w kolorze nadwozia. 
7. 2 komplety całych kół z felgami lato/zima, minimum 15’, 1 komplet oryginalnych 

kołpaków. 
8. Silnik : paliwo – DIESEL, pojemność – minimum 1950 cm3 (minimum 130 KM),   

norma emisji spalin: EURO 6.  
9. Skrzynia biegów : manualna, minimum 5-stopniowa. 
10. Klimatyzacja 2-strefowa, typu Climatronic. 
11. Ogrzewanie postojowe WEBASTO. 
12. Czujniki parkowania, przód i tył, kamera cofania, nawigacja. 
13. Radio z USB, głośniki w kabinie kierowcy i w przedziale pasażerskim. 
14. Kierownica wielofunkcyjna. 
15. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera.  
16. Ładowarki USB w kabinie kierowcy i w przedziale pasażerskim. 
17. Oświetlenie w przedziale pasażerskim. 
18. Światła do jazdy dziennej. 
19. Światła przeciwmgłowe z przodu. 
20. Podgrzewane i regulowane elektrycznie lusterka zewnętrzne. 
21. Fotel kierowcy: manualna regulacja wzdłużna, manualna regulacja pochylenia oparcia, 

manualna regulacja wysokości, manualna regulacja lędźwiowa, podłokietnik                                   
z regulacją położenia. 

22. Elektrycznie otwierane szyby w kabinie kierowcy. 
23. Pierwsze szyby w przedziale pasażerskim na wysokości pierwszego rzędu siedzeń  

z możliwością otwierania (przesuwne). 
24. Autoalarm i centralny zamek sterowany z pilota. 
25. Immobiliser. 
26. Koło zapasowe - pełnowymiarowe. 

 
 

II. Zabudowa dla osób niepełnosprawnych powinna zawierać: 
 
1. Pojedyncze, regulowane fotele w przedziale pasażerskim (2 rzędy po 3 fotele)  

z możliwością wyjęcia wszystkich.  
2. Komplet pasów i szyny w podłodze do zapinania 2 wózków inwalidzkich jeden za 

drugim w miejscu środkowych foteli. 
3. Winda elektrohydrauliczna osobowa o udźwigu 350kg z UDT. 
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4. Podłoga pokryta warstwą antypoślizgową. 
5. Oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym. 
 

 
III. Ubezpieczenie: 

 
Pakiet ubezpieczeniowy OC, AC, NNW z Assistance na terenie całego kraju. 
 

IV. Cena: 
 
 

1. Forma płatności: przelew 14 dni. 
2. Oferta musi zawierać cenę netto, stawkę Vat oraz cenę brutto. 

 
UWAGI: 

1. Termin składania ofert: 02.10.2020 r. 
2. Kryterium wyboru - 100% cena. 
3. Gwarancja – minimum 2 lata. 
4. Osoba do kontaktu: Krzysztof Kowal  Dyrektor ds. Techniczno – Eksploatacyjnych - tel. 

513 138 373. 
5. Termin dostawy przedmiotu zamówienia: 28.02.2021 r. 

 
 
 
 
 


