
  

 

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

 

OPIS   OFEROWANYCH   SAMOCHODÓW  

część II zamówienia – samochody osobowe  
 

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Biuro 

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, na zakup samochodów na potrzeby KRRiT – część 
II zamówienia, oferujemy niżej wymienione samochody, o podanych parametrach 

technicznych, cechach i z podanym wyposażeniem, na warunkach dostawy określonych we 

wzorze umowy:  

 

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

segmentu ............, typ nadwozia sedan, rok produkcji ....................  – 2 sztuki 1 

parametr / cecha 
parametr / cecha 

oferowanego samochodu 

silnik benzynowy o pojemności  ........... ccm 

maksymalna moc silnika  ........... KM 

skrzynia biegów manualna (minimum 5-cio biegowa do przodu)  ....... biegów do przodu  

rozstaw osi ........... mm 

szerokość bez lusterek  ........... mm 

ilość miejsc siedzących  ........... 

pojemność zbiornika paliwa  ........... l 

spełnianie normy emisji spalin zgodnie z Dyrektywą CEE 
EURO  CEE EURO ....... 2 

wielkości zużycia paliwa w cyklu łączonym (wartość 
uśredniona)  ........... l/km  3 

wielkości emisji dwutlenku węgla w cyklu łączonym 
(wartość uśredniona)  ........... g/km  3  

pojazd wyposażony w silnik fabrycznie przystosowany do 
spalania biopaliw ciekłych 4 TAK / NIE  5  

kolor nadwozia (czarny metalizowany lub czarny perłowy) ...........................................
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pozostałe parametry / cechy / wyposażenie 

− zderzaki w kolorze nadwozia 

                                                 
1
 Wykonawca zobowiązany jest zaoferować 2 (dwa) takie same samochody osobowe (takiej samej marki i 

modelu); 
2
 podać normę emisji spalin oferowanego pojazdu – co najmniej norma CEE EURO 5; 

3
 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);  
4
 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);  
5
 niepotrzebne skreślić  

6
 podać oferowany – właściwy  



  

 

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

− przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera 

− boczne poduszki powietrzne z przodu 

− kurtyny powietrzne  

− reflektory biksenonowe świateł mijania i drogowych 

− przednie światła przeciwmgielne  

− klimatyzacja automatyczna dwustrefowa 

− wspomaganie układu kierowniczego  

− kolumna kierownicy z regulacją odległości oraz kąta pochylenia 

− kierownica wielofunkcyjna 

− tempomat  

− podgrzewane fotele przednie  

− elektrycznie sterowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień 

− elektrycznie sterowany fotel pasażera z przodu 

− czujniki parkowania tył i przód  

− czujnik deszczu 

− immobiliser 

− autoalarm 

− zdalnie sterowany centralny zamek drzwi współpracujący z autoalarmem 

− asymetrycznie dzielona tylna kanapa  

− obręcze kół ze stopów lekkich wraz z oponami letnimi  

− koło zapasowe 

− przyciemniane szyby tylnej części kabiny 

− dodatkowy komplet opon zimowych na felgach stalowych wraz z kompletem 

fabrycznych kołpaków  

− komplet dywaników letnich i zimowych  (welurowe i gumowe) 

− elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu i z tyłu 

− elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane lusterka boczne 

− automatycznie ściemniające się lusterko wewnętrzne 

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

− trójkąt ostrzegawczy, gaśnica proszkowa, kamizelka odblaskowa   

Wyposażenie dodatkowe, inne informacje i dane: 
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...................................................................................................................................................  

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

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

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

 

 
…………………………………………. 

(miejscowość i data) 

……………….………………………………. 
(podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy) 8 

 
Instrukcja wypełniania  

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

tabeli wynika, iż wypełnienie danego pola nie jest obowiązkowe  

                                                 
7
 wypełnienie nie jest obowiązkowe  

8
 w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy 


