
 

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla nowego 

samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zawonia) 

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny „Oferowane parametry, potwierdzenie spełnienia wymagań” dla wszystkich elementów w 

sposób czytelny, dokładny i jednoznaczny, umożliwiający Zamawiającemu sprawdzenie spełnienia minimalnych wymagań. 

Kolumnę należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku  wyższych wartości niż minimalne - wykazane w tabeli należy 

wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje 

niższe wartości, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści Zapytana ofertowego  

działając w imieniu Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

 

I. PARAMETRY WYMAGANE: 
POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO 

Kolumnę należy wypełnić stosując słowa "spełnia" lub "nie spełnia" 

1 Fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 lub 2021  

2 Lakier - kolor dowolny, preferowany granatowy lub czarny  

3 Silnik wysokoprężny Turbo Disel -16 zaworów, moc minimalna 130 KM   

4 Pojemność skokowa  minimum 1498 cm³   

5 Liczba miejsc 5  

6 Skrzynia biegów automatyczna min. 8 przełożenia  

7 Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym nie większe niż 6,5 litrów na 100  km   

8 Norma spalin EURO 6.2   



 

 

9 Pojemność zbiornika paliwa w litrach min 45 litrów  

10 Długość całkowita w przedziale od 4300 do 4500 mm  

11 Rozstaw osi od 2700 do 2800 mm  

12 Układ kierowniczy: wspomaganie kierownicy elektryczne  

13 Wymiary przestrzeni bagażowej: objętość bagażnika do wysokość siedzeń min 750 l  

14 Wymiary przestrzeni bagażowej: objętość bagażnika do wysokość dachu min 1300 l  

II. WYPOSAŻENIE:  

1 
Centralny zamek z pilotem   

2 1 kluczyk zdalny+1 manualny  

3 System stabilizacji toru jazdy lub równoważny   

4 System monitorowania ciśnienia w oponach  

5 Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe  

6 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera  

7 Tempomat i ogranicznik prędkości  

8 Układ wczesnego reagowania w razie zderzenia  

9 System powiadamiania ratunkowego  



 

 

10 Rozszerzony system rozpoznawania znaków  

11 Otwierana szyba tylnej klapy  

12 Klapa tylna przeszklona  

13 Szyby przyciemniane  

14 Drzwi przesuwane z obu stron pojazdu  

15 Zderzaki w kolorze nadwozia  

16 Dywanowe wykładziny w przestrzeni pasażerskiej  

17 Kierownica obszyta skórą  

18 Felgi aluminiowe 17’’  

19 Szyby w 1 rzędzie sterowane elektryczne   

20 Szyby w 2 rzędzie sterowane elektryczne  

21 Szyby w 3 rzędzie stałe  

22 System domykania szyb bocznych  

23 4 uchwyty w przestrzeni bagażowej  

24 Kierownica wielofunkcyjna  

25 Elektryczny hamulec postojowy   



 

 

26 Światła przeciwmgielne  

27 Czujnik zmierzchu z automatycznymi światłami drogowymi  

28 Klimatyzacja automatyczna  

29 Lustra zewnętrzne podgrzewane regulowane i składane elektrycznie  

30 Czujnik deszczu  

31 Wycieraczka szyby tylnej  

32 Kamera cofania,   

33 Czujnik parkowania tył i przód  

34 Lusterko wsteczne centralne elektrochromatyczne  

35 Podgrzewane  szyby tylnej  

36 System głośnomówiący  

37 Radioodbiornik (Bluetooth, USB)  

38 Mirror link lub równoważny  

39 Fotele indywidualne w 2 rzędzie  

40 Pojedynczy fotel pasażera  

41 Siedzenie kierowcy  z regulacjami: wzdłużna i wysokości z podłokietnikiem   



 

 

42 Koło zapasowe, pełnowymiarowe z felgą stalową   

43 Klucz do kół, podnośnik,  gaśnica, trójkąt, kamizelka,   

III. GWARANCJA:  

1 Gwarancja mechaniczna oraz elektryczna (obejmującą również całe wyposażenie) i 

minimum 36 miesiące bez limitu kilometrów  
 

2 
Gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 36 miesięcy   

3 Odpłatny serwis pogwarancyjny w okresie 24 miesięcy od upływu okresu gwarancji.  

 
 

IV. WYKONAWCA WRAZ Z SAMOCHODEM MA OBOWIĄZEK 

DOSTARCZYĆ: 

 

1 Oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim,   

2 Książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,   

3 Książkę przeglądów serwisowych   

4 Dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu   

5 Świadectwo zgodności WE   

6 Dokument potwierdzający opłacenie akcyzy (jeśli wymagane), dopuszcza się 

oświadczenie sprzedawcy  
 

7 Kartę pojazdu,   

8 Inne dokumenty konieczne do rejestrowania i użytkowania samochodu   

 

 



 

 

……………………………………………………………………… 

Data  i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 



 


