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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Oferowany samochód osobowy: 

 - marka: …...................................... 

 - model: …...................................... 

 - wersja: …...................................... 

 - rok produkcji: …........................... 

 

Lp. Parametr techniczny wymagany przez Organizatora 

Parametr techniczny oferowany 
przez Oferenta (w miejscach określonych 

„należny podać” wpisać dane oferowanego 
samochodu, w pozostałych pozycjach potwierdzić 
spełnienie parametrów poprzez określenie „TAK” 

lub „SPEŁNIA”). 

 Nadwozie:  

1 
Nadwozie typu furgon DMC 3,5 t., przystosowane do 
przewożenia 6 osób + kierowca 

 

2 Lakier: czerwony   

3 Długość maksymalna - 6900 mm  

4 Maksymalny rozstaw osi - 4500 mm  

5 Maksymalna wysokość – 2600 mm  

6 
Drzwi przesuwane po prawej stronie, ze stałą szybą 
przyciemnioną – folia o przepuszczalności światła 15 % – 
20 % 

 

7 
Okno boczne - z przodu po lewej stronie drugiego rzędu 
siedzeń z szybą przyciemnioną – folia o przepuszczalności 
światła 15 % – 20 %. Otwierane, przesuwane lub uchylne 

 

8 
Dwuskrzydłowe tylne drzwi otwierane pod kątem 
minimum 180, nieprzeszklone 

 

9 Boczne listwy ochronne  

10 
Koła stalowe wyposażone w opony letnie (ogumienie 
fabrycznie nowe z 2017 roku, rozmiar opon oraz ich 
parametry zgodne z zaleceniami producenta) 

 

11 Kołpaki minimum na piasty  
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 Wnętrze:  

12 Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem  

13 Regulowana wysokość kolumny kierownicy  

14 Tapicerka tekstylna  

15 
Podwójne siedzenie pasażera w pierwszym rzędzie 
siedzeń, ze składanym oparciem. Tapicerka tekstylna 

 

16 Zamykany schowek na dokumenty w formacie A4  

17 Schowki i półki w drzwiach oraz przy suficie  

18 
Tylna kanapa obszyta materiałem łatwo zmywalnym  
i nieprzesiąkliwym. Dopuszczalne pokrowce w przypadku 
tapicerki tekstylnej 

…........................... 
(należy podać) 

19 
Boki pod oknami oraz cześć podsufitowa zabudowane 
(drugi rząd siedzeń) wykończone na styl pozostałej części 
pasażerskiej 

 

20 
Podłoga wykończona na styl pozostałej części 
pasażerskiej. W przypadku zabudowy niefabrycznej 
drewniana, wodoodporna, antypoślizgowa 

…........................... 
(należy podać) 

21 

Ściana działowa (pomiędzy drugim rzędem siedzeń  
a przestrzenią towarową) pełna, szczelna, wykończona 
tworzywem sztucznym i nieprzestawiana ze stałym 
oknem 

 

 

 Przestrzeń ładunkowa:  

22 
Przestrzeń ładunkowa o długości minimalnej 2600 mm 
(długość w  najkrótszym punkcie) 

 

23 Szerokość podłogi między nadkolami minimum 1350 mm  

24 Podłoga drewniana, wodoodporna, antypoślizgowa  

25 Ściany pokryte panelami drewnianymi na całej wysokości  

26 
Uchwyty mocowania ładunku umieszone na podłodze 
oraz słupkach. Minimum 6 pkt 

 

27 Oświetlenie wnętrza minimum dwupunktowe  

28 Gniazdo zasilania 12 V  
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 Układ napędowy:  

29 
Silnik napędzany olejem napędowym o pojemności nie 
większej 2501 cm³ …........................... 

(należy podać) 

30 Moc silnika minimalna 100kw / 136 KM …........................... 
(należy podać) 

31 
Minimum 6-cio biegowa skrzynia biegów manualna lub 
automatyczna 

…........................... 
(należy podać) 

32 
Zużycie w cyklu mieszanym (łączonym) zgodnie  
z wynikami badań homologacji pojazdu [l/100km] nie 
więcej niż 9 l/100km 

…........................... 
(należy podać) 

33 
Emisja zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych 
oraz węglowodorów spełniająca wymogi min. Dyrektywy 
CEE EURO 6 (2007/715/EC)  

 

 Akcesoria i wyposażenie:  

34 Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera  

35 
Systemy bezpieczeństwa: ABS, ESP, ASR, CROSS WIND 
ASIST, BDW …........................... 

(należy podać) 

36 Fabryczny immobiliser  

37 Wspomaganie kierownicy  

38 Komputer pokładowy  

39 
Centralny zamek sterowany pilotem. Kluczyk z funkcją 
selektywnego otwierania drzwi (przestrzeń pasażerska / 
przestrzeń ładunkowa) 

 

40 Elektrycznie sterowane szyby przednie  

41 Boczne lusterka regulowanie elektrycznie i podgrzewane  

42 Światła do jazdy dziennej  

43 Światła przeciwmgielne przednie  

44 Klimatyzacja min. manualna  

45 
Radio montowane fabrycznie z zestawem 
głośnomówiącym 

 

46 Gniazdo zasilania 12 V w przestrzeni pasażerskiej  

47 Gniazdo USB w przestrzeni pasażerskiej  

48 Dywaniki gumowe  

49 Pełnowymiarowe koło zapasowe  
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50 Programowane ogrzewanie postojowe  

51 Hak + instalacja elektryczna z gniazdem 13 stykowym  

52 Filtr przeciwpyłkowy  

53 Czujniki parkowania z tyłu i z przodu  

54 
Pojazd posiada homologację wystawioną zgodnie z art. 
68 ustawy Prawo o ruchu drogowym 

 

55 
Samochód wyposażony w apteczkę spełniającą normy 
DIN 13164, trójkąt ostrzegawczy, podnośnik hydrauliczny  

 

56 

Gwarancja: 
- minimum 24 miesięcy na podzespoły mechaniczne, 
elektryczne, elektroniczne i hydrauliczne z ewentualnym 
limitem przebiegu nie mniejszym niż 100.000 km, 
-  minimum 24 miesięcy na powłoki lakiernicze 
-  minimum 60 miesięcy na perforację nadwozia 

 
 
 

…........................ 
(należy podać) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

….......................................................... 
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Oferenta) 


