
                                                                                                                                                                       

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO 

SAMOCHODU 

 

Marka…………………………………….. 

Model ……………………………………. 

Typ……………………………………….. 

 

Lp. Parametry techniczne preferowane przez Zamawiającego Parametry 

techniczne 

oferowane 

przez 

Wykonawcę 

(Tak/Nie) 

Punkty 

(0/1) 

  1. fabrycznie nowy samochód osobowy dla 9-ciu osób, 

przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, z 

możliwością przewozu dwóch wózków inwalidzkich (podłoga 

antypoślizgowa, szyny zaczepowe w podłodze, komplet pasów 

zaczepowych do mocowania dwóch wózków, najazdy 

aluminiowe) 

  

  2. pojemność min. 1950    

  3. dopuszczalny nacisk na przednią oś do 1750 kg   

  4. rozstaw osi około 3300 mm - 3800 mm   

  5. skrzynia biegów 6 stopniowa manualna / automatyczna   

  6. wszystkie szyby termoizolacyjne   

  7. drzwi boczne przesuwane z prawej strony   

  8. drzwi tylne dwuskrzydłowe   

  9. poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera   

10. Systemy: 

ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas 

hamowania; 

EDS – elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego 

zapobiegająca poślizgowi jednego z napędzanych kół, 

tracącego przyczepność podczas ruszania w niekorzystnych 

warunkach drogowych; 

ASR – system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych 

poprzez zmniejszenie przekazywanego w czasie jazdy przez 

silnik zbyt dużego momentu obrotowego; 

ESP – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem 

hamowania 

  

11. hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu   

12. bezpieczna kolumna kierownicy z regulacją w dwóch 

płaszczyznach 

  

13. trzecie światło „Stop”   

14. gniazdo 12 V    

15. immobiliser, centralny zamek sterowany pilotem, auto alarm   

16. zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy   

17. wnętrze tapicerka materiałowa    



18. ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej (drugi wymiennik ciepła 

umieszczony z tyłu) 

  

19. Pełne przeszklenie samochodu   

20. klimatyzacja z manualną regulacją   

21. Siedzenia: 

9 – osobowy 

Wykluczona ławka 3 osobowa, dopuszczalne konfiguracje 2+1 

Min. 3 rzędy siedzeń 

  

22. Radio bluetooth   

23. wszystkie  siedzenia  wyposażone  w  3  punktowe pasy  

bezwładnościowe z napinaczami 

  

25. wycieraczki szyby przedniej z regulacją prędkości i 

spryskiwaczem 

  

26. sygnał dźwiękowy informujący o nie wyłączonych światłach   

27. gaśnica, trójkąt, apteczka, podnośnik, pełnowymiarowe koło 

zapasowe z obręczą stalową wraz z koszem 

  

28. komplet opon zimowych wraz z felgami   

29. wszystkie fotele w przestrzeni pasażerskiej demontowane   

30. najazdy umożliwiające wjazd wózka inwalidzkiego przez drzwi 

tylne pojazdu 

  

31. szyny umożliwiające mocowanie 2 wózków inwalidzkich w 

podłodze pojazdu 

  

32. komplet pasów do mocowania 2 wózków inwalidzkich do szyn   

33. komplet pasów zabezpieczających dla 2 osób 

niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich 

  

34. pojemnik na pasy    

35. co najmniej dwa komplety kluczyków   

36. oznakowanie  pojazdu  z  przodu  i  z  tyłu symbolem:  pojazd  

dla  osób niepełnosprawnych 

  

37. Dopuszczalna masa całkowita od 3 000 do 3 500 kg   
 

W celu potwierdzenia, że oferowany samochód osobowy jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany jest wpisać w miejscach wykropkowanych markę, typ, model samochodu 

oraz w kolumnie – parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę, w tabeli przy każdym 

parametrze parametry oferowanego pojazdu lub słowo TAK jeśli parametry oferowanego pojazdu są 

zgodne z propozycją zamawiającego. 

 

 

 

   …………………………………           ………………………………….. 

     pieczęć firmowa Wykonawcy                                           podpis osoby uprawnionej 

 

 

 

……………………………    dnia ……………………….2020r. 


