
         Załącznik nr 2 
         do Zapytania ofertowego 
         z dnia 06.09.2019 r. 
 
  

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

" Zakup i  dostawa fabrycznie nowego 9 osobowego samochodu osobowego przystosowanego do 

przewozu niepełnosprawnych uczniów do Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie" 

 
Marka pojazdu....................................................................... 
Model pojazdu....................................................................... 
Typ......................................................................................... 
 
 

Fabrycznie nowy, rok produkcji 2019  TAK/NIE 
Lakier - kolor dowolny, preferowany czarny, 
biały lub brązowy 

 

Silnik wysokoprężny turbodoładowany, moc 
minimalna 100 KM 

TAK/NIE 

Pojemnośd skokowa  minimum 1968 cm³ TAK/NIE 
Rodzaj nadwozia van 9 osobowe TAK/NIE 
Skrzynia biegów manualna min. 5 biegów (5 
biegów do przodu i wsteczny) 

TAK/NIE 

Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym 
nie większe niż 8-9 litrów na 100  km 

TAK/NIE 

Homologacja pojazdu do przewozu 9 osób w 
tym  do  przewozu jednej osoby na wózku 
inwalidzkim 

TAK/NIE 

 

Parametr wymagany  

immobiliser + autoalarm TAK/NIE 

Centralny zamek z pilotem TAK/NIE 

Autoalarm z niezależnym zasilaniem TAK/NIE 

Wspomaganie układu kierowniczego TAK/NIE 

System ABS lub równoważny TAK/NIE 

System ESP lub równoważny TAK/NIE 

System ASR lub równoważny TAK/NIE 

Hamulce tarczowe wentylowane, z przodu i z 
tyłu 

TAK/NIE 

Układ hamulcowy ze wspomaganiem i 
korektorem hamowania  

TAK/NIE 

Pasy bezpieczeostwa dla wszystkich 
pasażerów i kierowcy 

TAK/NIE 



Siedzenie kierowcy  z regulacjami: wzdłużna i 
wysokości z podłokietnikiem 

TAK/NIE 

Siedzenie w systemie 2+1 w drugim rzędzie z 
prawej strony odchylane 

TAK/NIE 

2 i 3 rząd siedzeo wyposażony w system 
szybkiego montażu i demontażu 

TAK/NIE 

Kierownica regulowana w dwóch 
płaszczyznach  

TAK/NIE 

Poduszki powietrzne dla kierowcy i 
pasażerów z przodu pojazdu 

TAK/NIE 

Lusterka zewnętrzne regulowane 
elektrycznie, podgrzewane  

TAK/NIE 

Elektrycznie sterowane szyby przednie  TAK/NIE 

Światła do jazdy dziennej TAK/NIE 

Radio, odtwarzacz MP3, antena  TAK/NIE 

Pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego  TAK/NIE 

Drzwi prawe przesuwane  TAK/NIE 

Klimatyzacja przestrzeni kierowcy i pasażerów   TAK/NIE 

Panele nadmuchu klimatyzacji w przestrzeni 
pasażerskiej 

TAK/NIE 

Koło zapasowe, pełnowymiarowe z felgą 
stalową  

TAK/NIE 

Klucz do kół, podnośnik,  gaśnica, trójkąt, 
apteczka,  

TAK/NIE 

Wytrzymała, zmywalna wykładzina 
antypoślizgowa przestrzeni pasażerskiej 
dywaniki gumowe z przodu pojazdu szt. 2 

TAK/NIE 

 

Parametr wymagany   

1) Uchwyty podłogowe do mocowania 
wózka inwalidzkiego- 4 szt. 

TAK/NIE 

2) oznakowanie pojazdu z przodu i tyłu 
pojazdu symbolem "inwalidzi" 

TAK/NIE 

3) komplet pasów ze zwijaczami do 
mocowania wózka inwalidzkiego do 
uchwytów podłogowych 

TAK/NIE 

4) Pasy zabezpieczające osobę 
niepełnosprawną na wózku inwalidzkim 

TAK/NIE 

5) Najazdy aluminiowe z powłoką 
antypoślizgową umożliwiającą 
wprowadzenie wózka inwalidzkiego z  tyłu 
pojazdu o dł. 2000mm 

TAK/NIE 

6) Uchwyty ułatwiające wsiadanie i 
wysiadanie z przedziału pasażerskiego 

TAK/NIE 



                                       Parametr wymagany  

1) Gwarancja mechaniczna oraz elektryczna 
(obejmującą również całe wyposażenie) i 
minimum 24 miesiące bez limitu 
kilometrów 

TAK/NIE 

2) Gwarancja na powłokę lakierniczą 
minimum 24 miesięcy 

TAK/NIE 

3) Gwarancja na perforację elementów 
nadwozia minimum 60 miesięcy 

TAK/NIE 

4) Inne- wymienid jakie 
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…………………….., dn. …………            …………………………………………….

       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

       do składania oferty) 

 

 

 


