
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Podstawowe dane techniczno – eksploatacyjne samochodu osobowo-ciężarowego 

1. Pojazd fabrycznie nowy, DMC do 3,5 t, przystosowany do ruchu prawostronnego  
2. Norma emisji spalin Euro 6, emisja CO2 maks. 210 g/km w cyklu mieszanym 
3. Pojemność skokowa silnika min.1900 cm3 – maks. 2300 cm3 , rodzaj paliwa – olej 

napędowy 
4. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym nie więcej niż 10 l/100 km 
5. Moc silnika – min. 150 KM 
6. Automatyczna 8 – mio biegowa skrzynia biegów  
7. Napęd na oś przednią 
8. Nadwozie furgonowe (furgon) - zamknięte nadwozie o sztywnym dachu i ścianach, 

drzwi tylne dwudzielne pełne, przesuwane drzwi boczne. o ładowności 1000 kg. 
Zamawiający dopuszcza mniejszą ładowność tak aby nie przekroczyć masy całkowitej 
3,5 tony. Wysoki dach (wewnętrzna wysokość min. 182 cm). 

9. Uchwyty w podłodze do mocowania ładunku minimum 4 
10. Możliwość przewożenia trzech osób (razem z kierowcą) 
11. Siedzenie kierowcy z regulacją poziomą, na wysokość, kąta oparcia 
12. Drzwi boczne przesuwne  
13. System ABS 
14. System stabilizacji toru jazdy ESP  
15. Tempomat z funkcją ograniczenia prędkości. 
16. Hamulce tarczowe na wszystkich kołach 
17. Poduszka powietrzna kierowcy 
18. Bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich siedzeń 
19. Napinacze pasów bezpieczeństwa 
20. Wspomaganie kierownicy 
21. Centralny zamek zdalnie sterowany w kluczyku z możliwością uruchamiania od 

wewnątrz 
22. Wyświetlacz wielofunkcyjny 
23. System START-STOP z odzyskiwaniem energii podczas hamowania 
24. Dwa komplety opon (letnie i zimowe) 
25. Szyby boczne sterowane elektrycznie 
26. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane 
27. Czujniki parkowania – przód i tył 
28. Oświetlenie zewnętrzne zgodne z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego 
29. Reflektory przeciwmgłowe przednie 
30. Min. dwa komplety oryginalnych składanych kluczyków 
31. Klimatyzacja półautomatyczna lub automatyczna 
32. Wielofunkcyjna kierownica 
33. Uchwyty wejściowe w przestrzeni ładunkowej i pasażerskiej 
34. Zintegrowany system głośnomówiący bluetooth 
35. Gniazdo 12V do podłączenia akcesoriów 
36. Radio cyfrowe, gniazdo USB 
37. Komplet gumowych dywaników w kabinie pasażerskiej 
38. Podłoga w części ładunkowej wykończona  materiałem trudnościeralnym (blacha, tworzywa 

sztuczne)  



39. Rampa najazdowa mechaniczna lub najazdy z zaczepami w podłodze przestrzeni ładunkowej 
umożliwiające swobodne wprowadzenie i wyprowadzenie wózków do przewozu prania 

40. Oświetlenie przestrzeni ładunkowej – min. 3 lampy LED 
41. Ściana działowa z oknem 
42. Preferowany kolor nadwozia – srebrny metalik 
43. Koło zapasowe pełnowymiarowe + standardowy zestaw do wymiany kół 
44. Zamontowane nadkola kół przednich i tylnych 
45. Zamontowane osłony przeciw błotne kół przednich i tylnych 
46. Dodatkowo wzmocnione zawieszenie tylne 
47. Hak holowniczy tylny 
48. Gaśnica 
49. Trójkąt odblaskowy 
50. Podręczny zestaw narzędzi 
51. Instrukcja obsługi w języku polskim 
52. Książka serwisowa 
53. Książka gwarancyjna 
54. Komplet dokumentów o dopuszczeniu do ruchu po drogach publicznych oraz 

niezbędnych do rejestracji pojazdu 
55. Gwarancja mechaniczna min. 2 lata bez limitu kilometrów 
56. Gwarancja na lakier min. 3 lata 
57. Gwarancja antykorozyjna na perforację nadwozia min. 5 lat 
58. Pakiet przeglądów 48/150 000 km 
59. Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym i być  

dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 
czerwca 1997r. Prawo o ruchu  drogowym  (Dz. U. z  2020 r. poz. 110 ze zm.). Pojazd  
musi  posiadać świadectwo homologacji lub inny dokument dopuszczający do ruchu 
oraz posiadać znaki CE i deklaracje zgodności z obowiązującymi normami i 
przepisami. 

 
 


