
 
                                             

 
 

 

Załącznik nr 1 
do formularza ofertowego 

………………………………………   

Pieczęć wykonawcy 

DANE TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

1) DANE TECHNICZNE POJAZDU 

1. (marka, model, rocznik) ………………………………………………………………… 

2. 

 

Ilość miejsc  …………………………………………………………………………… 

3. 

 

Rodzaj paliwa ……………………………………………………………………….. 

4. 

 

Silnik …………………… o mocy ………KM, pojemność całkowita ………………cm3 

5. Średnie zużycie paliwa w cyklu łączonym/mieszanym (określone według procedury dla celów 

homologacyjnych)  …..… l/100 km 

6. Wartość uśredniona emisji dwutlenku węgla (określone według procedury dla celów 

homologacyjnych) CO2 …..… g/kg 

7. Norma emisji zanieczyszczeń (Euro 5/Euro 6) …………………… 

8. 

 

Długość całkowita ……………………………………………………………………… 

9. 

 

Szerokość z lusterkami ………………………………………………………………… 

10. 

 

Wysokość …………………………………………………………………………….. 

11. Kolor lakieru: …………………… metalik 



 
                                             

 
 

12. Inne dane techniczne: ………………………………………………………………….. 

UWAGA: należy wpisać dane techniczne oferowanego pojazdu 

2) WYMAGANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA: 

Lp. Elementy wyposażenia tak nie oferowane 

1. Manualna skrzynia biegów.    

2. Komputer pokładowy.    

3. Poduszka powietrzna kierowcy.    

4. Poduszka powietrzna pasażera.    

5. Podłokietnik przedni dla kierowcy.    

6. Podłokietnik przedni dla pasażera.    

7. Fotel kierowcy z regulowaną wysokością.    

8. Napęd na koła przednie.    

9. Obrotomierz elektryczny.    

10. Układ hamulcowy z systemem ABS.    

11. Elektryczne szyby kierowcy i pasażera.    

12. Przesuwane drzwi boczne.    

13. Wszystkie drzwi przeszklone.    

14. Szyby przyciemniane dla części pasażerskiej (co najmniej 10%).    

15. Szyby termoizolacyjne/termiczne.    

16. Szyby przesuwane w drugim rzędzie siedzeń. Zamawiający 

dopuszcza tylko jedną szybę przesuwną. 

   

17. Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz.    

18. Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa. Zamawiający 

dopuszcza czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa tylko dla 

kierowcy. 

   

19. Tylne drzwi dwuskrzydłowe z szybą ogrzewaną, wycieraczką i 

spryskiwaczem. 

   

20. Lusterka boczne podgrzewane i regulowane elektrycznie.    

21. Lusterka boczne składane.    

22. Centralny zamek + immobiliser ze zdalnym sterowaniem.    

23. Autoalarm.    

24. Klimatyzacja przednia i dodatkowa w części tylnej.    

25. Dodatkowe ogrzewanie o mocy nie mniej niż 5kw.    



 
                                             

 
 

26. Kanał klimatyzacji i ogrzewania dla przestrzeni pasażerskiej + 

sterowanie. 

   

27. Filtr przeciwpyłowy.    

28. Światła przeciwmgielne.    

29. Oświetlenie oddzielne dla przedziału kierowcy i pasażera.    

30. Tapicerka z izolacją a termiczną.    

31. Podsufitka tapicerowana.    

32. Podłoga pokryta wykładziną PCV.    

33. Radioodtwarzacz CD, MP3  i minimum 4 głośniki.    

34. Pełnowymiarowe koło zapasowe.    

35.  Opony letnie.    

36. Komplet opon zimowych.    

37. Komplet felg stalowych.    

38. Kołpaki na kołach.    

39. Hak holowniczy.    

40. Podnośnik samochodowy hydrauliczny + zestaw narzędzi.    

41. Gaśnica, trójkąt, apteczka.    

 

42. 

Trzy niezależne fotele w III  rzędach z regulowanymi oparciami, 

zagłówkami oraz trzypunktowymi bezwładnościowymi pasami 

bezpieczeństwa z opcją ułatwiającą łatwy demontaż II i III rzędu 

foteli. Zamawiający dopuszcza w I i II rzędzie niezależny fotel 

kierowcy i dwumiejscową kanapę dla pasażerów z zagłówkami 

oraz trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa. 

   

 

43. 

Atestowane mocowanie do co najmniej jednego wózka 

inwalidzkiego (listwa cargo, pasy mocujące wózki, biodrowe pasy 

bezpieczeństwa dla osób na wózkach inwalidzkich). 

   

44. Atestowana – winda do wprowadzania wózka inwalidzkiego 

elektrycznego z pasażerem. 

   

45. Oznakowanie samochodu zgodne z przepisami o ruchu drogowym.    

46. Oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie 

osób niepełnosprawnych. 

   

47. Ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe.    

48. Dodatkowy stopień przy drzwiach przesuwnych z prawej strony.    

49. Inne elementy wyposażenia.    



 
                                             

 
 

UWAGA: w rubrykach tak/nie należy zaznaczyć krzyżykiem właściwe pole. W rubryce „oferowane” należy 

wpisać dokładne elementy wyposażenia wchodzące w skład oferowanego przez Wykonawcę mikrobusu. 

1) Dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonamy w terminie – (maks. 30 dni od daty podpisania 
umowy) ……………………………………………………………………………… . 

2) Oświadczam(y), że akceptuję(emy), termin płatności faktur – 30 dni od daty doręczenia prawidłowo 
wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru. 

3) Udzielimy gwarancji*: 

a)  ............... miesięcy (min. 24 miesiące) na samochód wraz z wyposażeniem, 

b) ............... miesięcy (min. 24 miesiące) na powłokę lakierniczą, 

c) .................................. (min. 6 lat) na perforację karoserii.  

Oferowane okresy gwarancji nie mogą być uzależnione od wniesienia dodatkowych opłat. 

4) Oferujemy również*: 

a) pakiet ubezpieczeń OC, AC, NW na ……….. (minimum 1 rok) licząc od daty przekazania przedmiotu 

zamówienia, 

b) dostęp do autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego zlokalizowanego  

w odległości ............. km (max. do 100 km) od siedziby Zamawiającego, 

c) instrukcje obsługi w języku polskim, 

d) homologację auta bazowego – kombi 9 osobowe, 

e) homologację pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, 

f) dostarczenie pojazdu do siedziby Zamawiającego z kompletem dokumentów, pojazd gotowy do jazdy. 

5) Usługi serwisowe świadczone będą przez (należy podać nazwę i adres stacji obsługi): 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

 
 
……………………………. dnia ………………….          
   
 
 

……………….…………………………………………………..…………………….. 
      podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  

 


