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Oznaczenie sprawy: ZP/5/WAG/2012                   Załącznik nr 1a do SIWZ 
(jednocześnie załącznik nr 1 do umowy)  

 

 

OPIS   OFEROWANEGO   SAMOCHODU  

część I zamówienia – samochód osobowy typu VAN 

 

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Biuro 

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, na zakup samochodów na potrzeby KRRiT – część I 

zamówienia, oferujemy niżej wymieniony samochód, o podanych parametrach technicznych, 

cechach i z podanym wyposażeniem, na warunkach dostawy określonych we wzorze umowy:  

 

Samochód osobowy marki ................................ model/typ ....................................................  

segmentu MPV, typ nadwozia kombi, rok produkcji ....................  – 1 sztuka  

parametr / cecha 
parametr / cecha 

oferowanego samochodu 

silnik wysokoprężny o pojemności  
 

........... ccm 

maksymalna moc silnika  
 

........... KM 

skrzynia biegów manualna (minimum 6-cio biegowa do przodu)  
 

....... biegów do przodu  

rozstaw osi 
 

........... mm 

wysokość całkowita bez obciążenia  
 

........... mm 

ilość miejsc siedzących  
 

........... 

pojemność zbiornika paliwa  
 

........... l 

spełnianie normy emisji spalin zgodnie z Dyrektywą CEE 

EURO  CEE EURO ....... 
1
 

wielkości zużycia paliwa w cyklu łączonym (wartość 

uśredniona)  ........... l/km  
2
 

wielkości emisji dwutlenku węgla w cyklu łączonym 

(wartość uśredniona)  ........... g/km  
2
  

pojazd wyposażony w silnik fabrycznie przystosowany do 

spalania biopaliw ciekłych 
3
 TAK / NIE  

4
  

okno przesuwne w przestrzeni pasażerskiej  
 

...........................................
5
 

                                                 
1
 podać normę emisji spalin oferowanego pojazdu – co najmniej norma CEE EURO 5; 

2
 wielkości zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla podać należy uwzględniając przepisy Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny 

ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559);  
3
 zgodnie z wymaganiami jakościowymi dla biopaliw ciekłych wynikającymi z Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych (Dz. U. Nr 18, 

poz. 98);  
4
 niepotrzebne skreślić  

5
 podać oferowaną ilość okien przesuwnych oraz fakultatywnie umiejscowienie tego okna/tych okien  
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pozostałe parametry / cechy / wyposażenie 

− kolor nadwozia srebrny metalizowany 

− zderzaki w kolorze nadwozia 

− listwy boczne w kolorze nadwozia, w przypadku, gdy oferowany samochód wyposażony 

jest w listwy boczne  

− nadwozie samonośne całkowicie stalowe 

− drzwi przesuwne z prawej strony w przestrzeni pasażerskiej 

− nadwozie całkowicie przeszklone – na wysokości okien  

− wszystkie koła pojedyncze 

− samochód nie jest adoptowany z samochodu ciężarowego 

− pojedynczy fotel pasażera obok kierowcy 

− system przeciwdziałający blokowaniu kół ABS z EBD, ESP, ASR 

− fotel kierowcy z regulacją wysokości, podparciem odcinka lędźwiowego kręgosłupa i 

podłokietnikiem 

− zagłówki z regulacją wysokości dla każdego miejsca siedzącego  

− poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu obok kierowcy 

− wspomaganie układu kierowniczego z kolumną kierownicy regulowaną w dwóch 

płaszczyznach   

− kierownica wielofunkcyjna 

− trójpunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich osób 

− elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane lusterka boczne w kolorze nadwozia 

− szyby boczne przednie sterowane elektrycznie 

− przyciemniane szyby w części pasażerskiej (boki i tył) 

− welurowa tapicerka siedzeń  

− immobiliser 

− autoalarm antywłamaniowy z dozorem wnętrza 

− centralny zamek 

− czujniki parkowania przód i tył 

− światła przeciwmgielne przód i tył 

− radioodtwarzacz CD, MP3 wraz z instalacją radiową (głośniki, antena) 

− klimatyzacja automatyczna wraz z ogrzewaniem i klimatyzacją przestrzeni pasażerskiej 

− dwuskrzydłowe tylne drzwi z szybami ogrzewanymi, wycieraczkami i spryskiwaczami 

− obręcze kół ze stopów lekkich  

− pełnowymiarowe koło zapasowe 

− dodatkowy komplet kół z oponami zimowymi na felgach stalowych i 

pełnowymiarowymi kołpakami fabrycznymi kół 

− dodatkowe dywany podłogowe gumowe 

− klucz do odkręcania kół oraz lewarek 

− siedzenia trzyosobowe składane w 2-gim rzędzie siedzeń 

− siedzenia trzyosobowe składane w 3-cim rzędzie siedzeń z możliwością szybkiego 
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demontażu (bez użycia narzędzi) 

− trójkąt ostrzegawczy, gaśnica proszkowa, kamizelka odblaskowa 

− pokrowce na wszystkie siedzenia 

− wyłożenie ścian bocznych od podłogi do linii okien oraz dachu wewnątrz pojazdu 

wyściółką tapicerowaną lub z tworzywa sztucznego  

Wyposażenie dodatkowe, inne informacje i dane: 
6
  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 
…………………………………………. 

(miejscowość i data) 

……………….………………………………. 
(podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy) 7 

 

 

 
Instrukcja wypełniania  

wypełnić we wszystkich wykropkowanych miejscach podając stosowne informacje, chyba że z treści 

tabeli wynika, iż wypełnienie danego pola nie jest obowiązkowe  

 

                                                 
6
 wypełnienie nie jest obowiązkowe  

7
 w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy 


