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 WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WYPOSAŻENIA OFEROWANEGO SAMOCHODU 
 

Marka    ………………………………………………………. 
Model    ………………………………………………………. 
Nazwa typu…………………………………………………… 
Rodzaj nadwozia……………………………………………… 
 

Lp. Rodzaj wymagania 
Spełnia wymagania* 

Tak Nie 

 Parametry techniczne:    
 

 

1 Samochód osobowy fabrycznie nowy klasy SUV, nigdy wcześniej nie 
rejestrowany 

  

2 Rok produkcji 2018 lub 2019   

3 Liczba miejsc : 5   

4 Silnik : turbodiesel   

5 Pojemność silnika : nie więcej niż 1 700 cm3   

6 Moc silnika : co najmniej 115 KM   

7 Moment obrotowy silnika : nie mniej niż 250 Nm     

8 Skrzynia biegów : manualna   

9 Długość samochodu : nie mniej niż 4300 mm    

10 Pojemność bagażnika : nie mniej niż 450 l   

11 Rozstaw osi : nie mniej niż 2 600 mm   

12 Kolor nadwozia: lakier metaliczny lub perłowy ( odcień szarego lub 
beżu) – do wyboru przez Zamawiającego po wybraniu oferty 

  

 Wyposażenie:   

1 Poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera     

2 Kurtyny powietrzne    

3 System stabilizacji toru jazdy    

5 Czujniki parkowania  z tyłu    

6 Światła do jazdy dziennej w technologii LED   

7 Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa     

8 Bluetooth   

9 Tempomat   

10 Elektrycznie sterowane szyby z przodu i tyłu   

11 Elektrycznie sterowane, podgrzewane lusterka boczne   

12 Radio z minimum 6 głośnikami   

13 Wielofunkcyjna skórzana kierownica   

14 Czujnik deszczu   

15 Czujnik zmierzchu   

16 Dywaniki gumowe ( dwa z przodu i tyłu, mata bagażnika)   

17 Plastikowe nakładki na nadkolach   

18 Aluminiowe felgi w rozmiarze co najmniej 17”    

19 Koło zapasowe   

 Przeglądy okresowe:   

1 Bezpłatny pakiet przeglądów: minimum 48 miesięcy i 60 000km   

 Gwarancje:   

1 Gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne : 
minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów  
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2 Gwarancja na powłokę lakierniczą i perforację nadwozia  : 
minimum 36 miesięcy 

  

 Warunki dostawy :   

1 Dostawa samochodu do siedziby zamawiającego   

2 Koszt dostawy wliczony w cenę oferty   

 
Cena przedmiotu zamówienia: 
 

Cena netto w PLN ………………………………………………………………………………….. 
 

Słownie:…………………………………………………………………….………………………… 

Podatek VAT w  PLN …………………..………………………………………………………….. 
 

Słownie:…………………………………………………………………….………………………… 

 
 
Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia w PLN ………………..…………………….….. 
 

Słownie:…………………………………………………………………………….………………… 
 
Termin realizacji zamówienia : do 30 dni od daty złożenia zamówienia. 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………… 

      ( podpis  upoważnionego przedstawiciela salonu ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spełnia wymagania*  - zaznaczyć właściwe 


