
1 
 

Załącznik nr 1  

do „Formularza oferty” 

 

Oświadczenie,  

że samochód spełnia wymagania Zamawiającego 
 

 

Parametry techniczne i wyposażenie samochodu osobowego 
 

Marka * ……………………………………………………...…………….…..……….… 

Model* ………………………………...……………….……………….…….………….. 

Typ* ……………………………………………………...…….………………………… 

Liczba miejsc siedzących łącznie z kierowcą* ………………………………………… 

Moc silnika*  ……………………………………………….…………………….………. 

Samochód wyposażony w ………* biegową skrzynię  

Pojemność skokowa silnika* …………………………………………………………… 

Zużycie paliwa w cyklu miejskim w/g danych fabrycznych producenta*  ……….…… 

Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego*  ………………….….…………….…. 

Zawiadomienia o uszkodzeniach lub nieprawidłowości przedmiotu zamówienia 

będą zgłaszane przez Zamawiającego do serwisu wykonawcy na nr telefonu:* 

………...………… i adres:* ……………………………………….………………………… 

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

Gwarancja  

a) na silnik napędowy i podzespoły mechaniczne: wymagana minimum  

24 - miesięczna (od daty sprzedaży pojazdu), 

proponowana przez Wykonawcę:* …………… miesięcy, 

b) na powłokę lakierniczą: wymagana minimum 36 - miesięczna (od daty 

sprzedaży pojazdu),  

proponowana przez Wykonawcę:* ………...… miesięcy, 

c) na perforację nadwozia: wymagana minimum 84 – miesięczna (od daty 

sprzedaży pojazdu), 

proponowana przez Wykonawcę:* ………….. miesięcy. 

*należy uzupełnić dane 
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Lp.  Parametry techniczne i wyposażenie 

Oferowane  
przez 

Wykonawcę 

 
 
 
 
 
 
 
 

(wpisać  
TAK lub NIE  

  

1 

Samochód fabrycznie nowy,  
dopuszczalny samochód poekspozycyjny z roku produkcji 2016,  
nie dopuszcza się samochodu powypadkowego, po naprawie 
blacharskiej nadwozia 

 

2 Bryła nadwozia typu van, 5 – drzwiowa - wymagane  

3 Liczba miejsc siedzących łącznie z kierowcą: 7 – wymagane  

4 W ostatnim rzędzie fotele składane – wymagane  

5 Kolor lakieru – ciemny - wymagane  

6 Rodzaj paliwa: olej napędowy (ON) - wymagane  

7 
Skrzynia biegów:  
(premiowany szósty  
bieg do przodu) 

5 biegowa manualna  
+ bieg wsteczny 

 

6 biegowa manualna  
+ bieg wsteczny 

 

8 
Opony letnie na tarczach ze stopów lekkich w cenie samochodu  
oraz opony zimowe na tarczach stalowych w cenie samochodu  
- wymagane 

 

9 System kontroli ciśnienia w oponach - wymagane  

10  Lusterka wsteczne: elektryczne, podgrzewane - wymagane  

11 Szyby w drzwiach bocznych sterowane elektrycznie – wymagane  

12 Co najmniej przednia szyba atermiczna - wymagane  

13 Tapicerka - dowolna  

14 Czujnik parkowania – przynajmniej z tyłu - wymagane  
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Lp.  Parametry techniczne i wyposażenie 

Oferowane  
przez 

Wykonawcę 

 
 
 
 
 
 
 
 

(wpisać  
TAK lub NIE  

  

15 
Klimatyzacja automatyczna, przynajmniej dwustrefowa, obejmująca 
działaniem cały przedział pasażerski – wymagane  

 

16 Tempomat - wymagane  

17 Światła przeciwmgielne - wymagane  

18 Światła do jazdy dziennej LED - wymagane  

19 ABS - wymagane  

20 ESP - wymagane  

21 
Asystent siły hamowania  
(lub układ wspomagania nagłego hamowania – AFU) – wymagane 

 

22 Centralny zamek zdalnie sterowany – wymagane  

23 Poduszki powietrzne przednie kierowcy i pasażera– wymagane  

24 
Poduszki powietrzne boczne, przednie kierowcy i pasażera – 
wymagane 

 

25 Kurtyny powietrzne górne – wymagane   

26 
Kierownica wielofunkcyjna (min. obsługa radia, tempomat) - 
wymagane 

 

27 Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach - wymagane  

28 Podłokietnik przedni - wymagane  

28 Podłokietnik przedni - wymagane  
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Wykonawca oświadcza, iż oferowany samochód posiada poza wyżej 

wymienionymi istotne parametry techniczne i wyposażenie: 

Lp.  Parametry techniczne i wyposażenie 

1  

2  

3  

4  

6  

7  

8  

9  

…  

 

 

……………………….………, dnia ………………… 2016 r. 

             (miejscowość) 

 

 

                                                                                               ………..………………………..… 
                                                                                                                  (pieczęć i podpis osoby uprawnionej  

                                                                                                                                                                         do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 


