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Załącznik nr 1  

Specyfikacja Techniczna oferowanego samochodu 

 

 

Wymagania w zakresie przedmiotu dostawy 

Element 

 

Minimalne wymagania 

Oferowane 

parametry 

techniczne wpisać 

TAK / NIE lub 

PARAMETR 

Kabina Osobowa dla 5 osób  

Rodzaj karoserii Kombi / SUV 5 - drzwiowy  

Długość całkowita 

pojazdu (mm) 

Min. 4300   

Rok produkcji 
2020  

Samochód fabrycznie nowy, niezarejestrowany  

Przebieg Technologiczny do 100 km  

Pojemność silnika Nie więcej niż 1600 cm3  

Moc silnika Nie mniej niż 110 KM  

Rodzaj silnika Benzyna / diesel   

Średnie zużycie 

paliwa (cykl 

mieszany) 

Maks. 9,00L/100 km  

Średnia emisja CO2 

(cykl mieszany) 

Maks. 160 g/km       

Norma emisji 

spalin 

Min. Euro 6  

Skrzynia biegów Manualna, 6 - stopniowa  

Napęd na 4 koła 

Automatyczny, który może pracować w trybie 

4x2 i w trybie automatycznego dołączania 

tylnego napędu i w trybie stałego napędu 4x4. 

 

 

Koła 
Średnica min. 16 cali  

Koło zapasowe pełnowymiarowe  

Inne elementy 

wyposażenia 

Wspomaganie układu kierowniczego i 

hamulcowego 

 

System zapobiegający blokowaniu kół podczas 

hamowania 

 

System kontroli ciśnienia w oponach  

Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla 

wszystkich siedzeń 

 

Minimum 2 poduszki powietrzne  
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Minimum 2 poduszki powietrzne boczne  

Klapa tylna z ogrzewanym oknem i 

wycieraczką 

 

Klimatyzacja manualna (Zamawiający 

dopuszcza klimatyzację automatyczną) 

 

Centralny zamek sterowany pilotem  

Immobiliser  

Tempomat  

Podgrzewane i elektrycznie sterowane lusterka 

zewnętrzne  

 

Podnośnik samochodowy  

Kierownica wielofunkcyjna  

Fabryczne radio z odtwarzaczem CD i/lub MP3, 

wraz instalacją radiową i anteną 

 

Głośniki  

Wewnątrz minimum 1 lampka z przodu   

Czujnik parkowania z tyłu   

Światła przeciwmgielne  

Min. 1 gniazdo 12V  

Dywaniki gumowe   

Relingi dachowe  

Zestaw niezbędnego wyposażenia do 

zarejestrowania samochodu (trójkąt 

ostrzegawczy, gaśnica, apteczka) 

 

Zestaw podręcznych narzędzi  

Tapicerka 
Wykonana z ciemnego materiału odpornego na 

zużycie mechaniczne 

 

Wnętrze W kolorze ciemnym  

Zagłówki Na wszystkich fotelach  

Kolor nadwozia Brązowy lub szary   

Gwarancja 

mechaniczna 

Minimum 24 miesiące  

Serwis 
W promieniu do 100 km od siedziby 

Zamawiającego 

 

  
 

...................................................                             ...………………………………………………….…………………………..                               
         (miejscowość, data)                                                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,   

                                                                                                                 uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie  

                                                                                                                      prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  

                                                                                                                        oświadczeń woli w jego imieniu) 

  
 


