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Oznaczenie sprawy: ZP/3/GDB/2013                    Załącznik nr 1 do Siwz  

(jednocześnie załącznik do umowy)  

 

OPIS   OFEROWANEGO   SAMOCHODU  

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
1
 

 

____________________________________________________________________  

 

 

____________________________________________________________________  

 

 

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Biuro 

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, na zakup samochodu osobowego, 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 ............, typ nadwozia sedan, rok produkcji ....................  – 1 sztuka 

parametr / cecha 
parametr / cecha 

oferowanego samochodu 

silnik benzynowy o pojemności  ........... cm
3
 

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

automatyczna skrzynia biegów  ....... 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
 

                                                 
1
 w przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców wskazując również 

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

3
 wielkości zużycia paliwa, emisji dwutlenku węgla oraz łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych i 

węglowodorów niemetanowych 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);  



2 

 

wielkość emisji dwutlenku węgla w cyklu łączonym (wartość 

uśredniona)  ........... g/km  
3
  

łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych i 

węglowodorów niemetanowych  ........... mg/km  
3
  

kolor nadwozia (czarny metalizowany lub czarny perłowy) 

zderzaki w kolorze nadwozia  ...........................................
4
 

pozostałe parametry / cechy / wyposażenie 

− system przeciwdziałający blokowaniu kół ABS  

− system elektronicznego rozdzielnia siły hamowania na oś przednią i tylną 

− system stabilizacji toru jazdy 

− system optymalizacji przyczepności podczas przyśpieszania 

− system kontroli ciśnienia w oponach  

− przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera 

− boczne poduszki powietrzne z przodu 

− kurtyny powietrzne  

− poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy 

− 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 

− tapicerka skórzana 

− trzy zagłówki tylne z regulacją wysokości  

− podgrzewane fotele przednie  

− fotele kierowcy i pasażera z przodu regulowane na wysokość  

− fotele kierowcy i pasażera z przodu regulowane na odcinku lędźwiowym 

− elektrycznie sterowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień 

− elektrycznie sterowany fotel pasażera z przodu 

− czujniki parkowania tył i przód  

− spryskiwacze reflektorów przednich 

− czujnik deszczu 

− immobiliser 

− autoalarm 

− zdalnie sterowany centralny zamek drzwi współpracujący z autoalarmem 

− asymetrycznie dzielona tylna kanapa  

                                                 
4
 podać oferowany – właściwy  
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− obręcze kół ze stopów lekkich wraz z oponami letnimi  

− koło zapasowe 

− osłony przeciwbłotne kół tzw. chlapacze  

− przyciemniane szyby tylnej części kabiny 

− 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 

− system doświetlający zakręty 

− system doświetlania tzw. „follow me home” 

− nawigacja satelitarna z wyświetlaczem fabrycznie zamontowanym w konsoli przedniej z 

zainstalowaną aktualną mapą Polski, Europy środkowej i zachodniej 

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

− gniazdko 12V w konsoli środkowej i gniazdko 12V w komorze bagażnika 

− trójkąt ostrzegawczy, gaśnica proszkowa, kamizelka odblaskowa     

Wyposażenie dodatkowe, inne informacje i dane: 
5
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

…………………………………………. 
(miejscowość i data) 

……………………….….………………………………. 

(podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)
6
 

 

 

Instrukcja wypełniania  

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

tabeli wynika, iż wypełnienie danego pola nie jest obowiązkowe  

                                                 
5
 wypełnienie nie jest obowiązkowe  

6
 w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy 


