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„Opis parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia” 

 
 
Oferowany samochód osobowy: 

a) marka: ............................................ 

b) model: ............................................ 

c) wersja: ........................................... 

d) rok produkcji: ................................. 

 

 Parametry techniczne oraz wyposażenie samochodu 

osobowego  

wymagane przez Zamawiającego 

 

1 

Gwarancja w zakresie braku wad materiałowych                                               

i wykonawczych - minimum 3 lata może być z limitem 

kilometrów minimum 200 tys. km. 

 

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

(należy podać) 

2 Gwarancja na nie przerdzewienie nadwozia - minimum 12 lat  
 

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

(należy podać) 

3 Gwarancja na brak usterek lakierniczych - minimum 2 lata  
 

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

(należy podać) 

4 
Silnik benzynowy.                                                                       

Dopuszcza się silnik benzynowy i hybrydę.  

5 Pojemność silnika minimum 1965 cm3 
 

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

(należy podać) 

6 Norma minimum Euro 6d 
 

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

(należy podać) 

7 Moc silnika minimum 300 KM 
 

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

(należy podać) 

8 Moment obrotowy minimum 410 Nm 
 

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

(należy podać) 

9 Skrzynia biegów: automatyczna   

10 Ładowność minimum 450 kg  
 

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

(należy podać) 
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11 Pojemność bagażnika minimum 450 litrów  
 

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

(należy podać) 

12 Ilość miejsc - 5  

13 Napęd na wszystkie koła (np. AWD)  

14 Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera   

15 Poduszki powietrzne boczne  

16 Kurtyny powietrzne  

17 Poduszka chroniąca kolana kierowcy  

18 Układ monitorujący martwe pola (np. BLIS)  

19 Układ utrzymania pasa ruchu (np. LKA)  

20 Układ elektronicznej kontroli trakcji (np. ESC, ESP)  

21 Układ przeciwpoślizgowy kół napędzanych ( np. ASR)  

22 Układ ABS  

23 Układ wspomagania nagłego hamowania (np. EBA)  

24 
Układ ostrzegający innych użytkowników drogi                                      

o gwałtownym hamowaniu ( np. EBL) 

 

25 Napinacze pasów bezpieczeństwa z tyłu  

26 
Pasy bezpieczeństwa z napinaczami dla pierwszego rzędu 

siedzeń 

 

27 
Alarm z własnym zasilaniem, funkcją dozoru wnętrza                                                 

i ochroną przed odholowaniem z czujnikami ruchu i przechyłu 

 

28 Immobilizer  

29 Keylees – bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu  
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30 Elektrycznie otwierana klapa bagażnika   

31 Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera  

32 Elektryczny hamulec postojowy  

33 Funkcja AUTO HOLD  

34 

System audio z minimum 9 calowym kolorowym ekranem, 

złączem USB, nawigacją, bluetooth, 

Tuner radia cyfrowego DAB 

 

35 Indukcyjna ładowarka telefonów  

36 Czujniki parkowania przód i tył  

37 Kamera wspomagająca parkowanie tyłem  

38 Ostrzeganie o zbliżających się obiektach z tyłu  

39 Kolor tapicerki czarny  

40 

Fotele przednie z elektryczną regulacją, z pamięcią, 

podgrzewane i wentylowane, skóra (typu Alcantara, Nappa), 

regulacja odcinka lędźwiowego 

 

41 Czujnik deszczu  

42 Zestaw głośnomówiący do telefonów komórkowych  

43 Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach  

44 Kierownica wielofunkcyjna   

45 Komputer pokładowy w języku polskim  

46 Wskaźnik temperatury zewnętrznej  

47 Kanapa tylna dzielona   
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48 Lampki do czytania z przodu i z tyłu  

49 Gniazdo 12 V w bagażniku  

50 1 lub 2 porty USB w przestrzeni pasażerskiej  

51 Klimatyzacja automatyczna minimum dwustrefowa  

52 Światła w technologii LED przód i tył  

53 Ciśnieniowy układ oczyszczania lamp  

54 Światła do jazdy dziennej  

55 Doświetlanie zakrętów  

56 Aktywny tempomat (np. ACC)  

57 
Lusterka wsteczne elektrycznie regulowane, podgrzewane, 

składane, automatycznie przyciemniane, w kolorze nadwozia 

 

58 Elektryczna blokada otwarcia tylnych drzwi  

59 
Szyba przednia na całej powierzchni podgrzewana 

elektrycznie 

 

60 Przyciemniane szyby tylne  

61 Automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne wewnętrzne  

62 Brak oznaczeń modelu i wersji silnika  

63 Kolor nadwozia czarny metalizowany   

64 Wykończenie wnętrza (elementy drewniane; drewnopodobne)  

65 Tekstylne dywaniki podłogowe w kabinie pasażerskiej  

66 Blokada zamka centralnego  
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67 
Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe plus śruby 

jeżeli są wymagane 

 

68 Podnośnik, apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy  

69 

Obręcze kół (felgi) ze stopów lekkich 18 cali wraz z oponami 

letnimi (ogumienie fabrycznie nowe, rozmiar opon oraz ich 

parametry muszą być zgodne z zaleceniami producenta) 

 

70 Układ kontroli ciśnienia w oponach w czasie jazdy  

71 Osłony przeciwbłotne przód i tył (chlapacze)  

72 Zbiornik paliwa minimum 60 litrów 
 

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

(należy podać) 

73 Dopuszczalna masa całkowita do 2,5 tony 
 

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

(należy podać) 

74 Długość całego pojazdu do 5000 mm. 
 

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

(należy podać) 

75 Wysokość pojazdu do 1500 mm. 
 

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

(należy podać) 

76 Rozstaw osi minimum 2940 mm. 
 

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

(należy podać) 

77 Typ nadwozia sedan  

 

 

 

 

 

 

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

                           podpis Wykonawcy 
1
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