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SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku oświadczamy, że oferowany przez nas 

przedmiot zamówienia charakteryzuje się poniższymi parametrami: 

 

Ilość zamawiana 1 szt. 

Producent* ………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Marka* ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Model* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Lp Wymagane parametry Zamawiającego 
Parametry samochodu  

oferowanego przez Wykonawcę ** 

1.  Samochód fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i 
prawnych 

 

2.  Typ nadwozia: hatchback o charakterze SUV    

3.  Norma spalin: EURO 5  

4.  Pojemność zbiornika paliwa: min 60 litrów  

5.  Napęd: 4 x 4  

6.  Rok produkcji : 2011  

7.  Nadwozie: 5-drzwiowe, 5-miejscowe,  

8.  Układ kierowniczy: wspomaganie kierownicy  



9.  Liczba miejsc siedzących: 5 miejsc siedzących  

10.  Długość całkowita: min 4200 mm  

11.  Rozstaw osi: min 2575 mm  

12.  Szerokość: min 1790 mm  

13.  Prześwit: min 180 mm  

14.  Silnik: diesel  

15.  Pojemność skokowa silnika: min. 1900-2000 cm  

16.  Liczba cylindrów: 4  

17.  Moc silnika : min 100 KM max 120 KM  

18.  Rodzaj paliwa: olej napędowy  

19.  Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym: max 6,1 litrów na 
100 km 

 

20.  Skrzynia biegów: 6 biegowa, manualna + bieg wsteczny  

21.  System ESP z ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, system 
wspomagający jazdę w trudnym terenie 

 

22.  Fotel pasażera i kierowcy  z regulacją przód-tył, oparcie 
regulowane płynnie 

 

23.  Fotel kierowcy i pasażera z przodu regulowany na wysokość  

24.  Kolumna kierownicy z regulacją wysokości w dwóch 
płaszczyznach 

 

25.  Poduszki powietrzne:  dla kierowcy i pasażera oraz boczne 
poduszki powietrzne z przodu 

 

26.  Dezaktywacja czołowej poduszki pasażera  

27.  Komputer pokładowy  

28.  Światła do jazdy dziennej  

29.  Przednie światła przeciwmgielne  

30.  Klimatyzacja manualna  



31.  Min dwa gniazda 12 V w tym jedno w komorze bagażnika  

32.  Możliwość składania tylnych foteli  

33.  Relingi dachowe   

34.  Wycieraczka szyby tylnej  

35.  Elektrycznie sterowane lusterka boczne  

36.  Elektrycznie sterowane szyby z przodu  

37.  Podgrzewana tylna szyba  

38.  Stalowe obręcze kół 16 ‘’ z oponami 16 ‘’ wraz z kołpakami  

39.  Radioodtwarzacz CD/MP3 z głośnikami  

40.  Alarm z funkcją monitorowania wnętrza i czujnikiem 
przechyłu 

 

41.  Lakier metalizowany – srebrny, jasnobeżowy lub błękitny  

42.  Dywaniki gumowe z przodu i z tylu  

43.  Samochód winien być objęty co najmniej 2-letnią gwarancją 
mechaniczną bez limitu  kilometrów, 3 lata na powłokę 
lakierniczą i 12 lat na perforację nadwozia. 

 

44.  Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił 
autoryzowany serwis producenta samochodu w odległości nie 
większej niż 15 km od siedziby Zamawiającego. 

 

* do wypełnienia przez Wykonawcę 
**do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok”   nie będą akceptowane, należy podać rzeczywisty oferowany 
parametr.    
 
 
 
__________________ dnia __ __ 2011  rok 

___________________________________ 
               (pieczęć i podpis Wykonawcy) 

 


