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ZAŁĄCZNIK NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu dostawczego spełniającego poniższe
wymogi:

1)

Ilość miejsc: 3 (układ siedzeń 1+2)

2)

Rozstaw osi min. 2900 mm

3)

Dopuszczalna masa całkowita min. 2,8 t

4)

Maksymalne wymiary:
•

Wysokość: 1990 mm,

•

Szerokość: z lusterkami 2297 mm,

•

Długość wraz z hakiem: 5006 mm,

5)

Kolor: niebieski,

6)

Norma spalin min. EURO VI,

7)

Dopuszczalna masa całkowita umożliwiająca kierowanie pojazdem kierowcy z prawem
jazdy kategorii ”B”,

8)

Pojemność silnika od 1,9 – 2,2 cm3,

9)

Skrzynia biegów: manualna min. 6-biegowa,

10) Moc silnika nie mniej niż 150 KM,
11) Napęd na przód,
12) Paliwo: olej napędowy
13) Rok produkcji: 2018,
14) Gwarancja mechaniczna min. 2 lata bez limitu kilometrów,
15) Gwarancja na lakier min. 3 lata,
16) Gwarancja na perforację nadwozia min. 12 lat,
17) Drzwi boczne przesuwne z prawej strony,
18) Ścianka działowa z oknem stałym,
19) Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, poduszka dla pasażera z możliwością
dezaktywacji,
20) Dwa komplety kluczyków
21) Kołpaki
22) Zawieszenie – kolumny McPhersona,
23) Uchwyt holowniczy z przodu demontowalny z tyłu mocowany na stałe,
24) Koła z oponami - rok produkcji nie wcześniej niż 2017.
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Wyposażenie dodatkowe:
1)

światła do jazdy dziennej,

2)

lampy przednie typu Led,

3)

czujnik deszczu,

4)

czujnik światła,

5)

klimatyzacja,

6)

lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane,

7)

fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach z podłokietnikiem,

8)

siedzenie podwójne po prawej stronie,

9)

szyby w kabinie kierowcy elektrycznie sterowane,

10)

radio AM/FM z SD/AUX/IN/USB (z fabrycznym zestawem głośnomówiącym),

11)

hak holowniczy,

12)

komplet dodatkowych kół zimowych (opony z felgami stalowymi) rok produkcji nie
wcześniej niż 2017,

13)

dywaniki gumowe przednie,

14)

4 belki bagażnika dachowego,

15)

apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy,

16)

przestrzeń ładunkowa nie oszklona,

17)

koło zapasowe pełnowymiarowe,

18)

drzwi tylne dzielone otwierane na boki bez okien,

19)

wyłożenie ścian bocznych do pełnej wysokości,

20)

wyłożenie podsufitki płytą lakierowaną,

21)

uchwyty do mocowania ładunku,

22)

2 lampki oświetlenia wewnętrznego,

23)

narzędzia i podnośnik przy lewym tylnym nadkolu,

24)

wyłożenie przedziału ładunkowego sklejką,

25)

wyłożenie podłogi matą gumową,

26)

osłony nadkoli,

27)

metalowa osłona podwozia, silnika i skrzyni biegów,

28)

komplet pokrowców na siedzenia,

29)

czujniki parkowania z przodu i z tyłu,

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: 4 miesiące licząc od daty podpisania umowy.
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