Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Przedmiot zamówienia
Marka i typ pojazdu

L.p.

Minimalne Parametry wymagane przez
Zamawiającego

Parametry oferowane
Należy podać oferowane parametry
samochodu lub wpisać "tak" lub w
inny sposób jednoznacznie wskazać na
spełnienie wymogów

WYMAGANIA OGÓLNE

A.
1.

Samochód: nie uszkodzony, sprawny
technicznie

2.

Samochód fabrycznie nowy

3.

Liczba miejsc: 2 (kierowca+1)

4.

Przestrzeń bagażowa: długość min. 4,30m;
szerokość min. 1,20m; wysokość min. 1,90m

5.

Napęd na tylną oś

B.

SILNIK

1.

Moc silnika: minimum 160 KM

2.

Rodzaj paliwa: olej napędowy

3.

Pojemność silnika: od 1600cm3 do 2200 cm3
WYPOSAŻENIE

C.
1.

Poduszka powietrzna dla kierowcy

2.

Wspomaganie układu kierowniczego

3.

System zapobiegający blokowaniu kół podczas
hamowania (ABS)

4.

Inne systemy poprawiające bezpieczeństwo
czynne: ESP, ASR

5.

Zamek centralny

6.

Tempomat

7.

Podłokietnik siedzenia kierowcy i pasażera

8.

Klimatyzacja

9.

Radio

10.

Lakier srebrny metalik

11.

Światła do jazdy dziennej

12.

Lampy przeciwmgielne z funkcją doświetlania
zakrętów

13.

Resory tylne dwustopniowe

14.

Amortyzatory wzmocnione

15.

Lusterka zewnętrzne podgrzewane i
regulowane elktrycznie

16.

Wskaźnik temperatury zewnętrznej

17.

Siedzenie kierowcy komfortowe

18.

Siedzenie pasażera komfortowe

19.

Uchwyty nad głową kierowcy i pasażera

20.

Przestrzeń ładunkowa bez podłogi drewnianej

21.

Stopień z tyłu pojazdu

22.

Pojazd przystosowany do dróg o złej jakości

23.

Dodatkowe gniazdo 12 V w przestrzeni
pasażersko - ładunkowej

D.
1.

GWARANCJA
Min 48 miesięcy

E.

INNE

1.

Przegląd techniczny ważny min. 3 lata

2.

Cena brutto przy stawce VAT 23%

3.

Cena netto

1. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane pojazdy spełniały, co najmniej parametry wskazane,
jako parametry podstawowe. Pojazdy, które nie będą spełniały określonych wymagań w zakresie
podstawowych parametrów technicznych jak i elementów wyposażenia nie będą brane pod uwagę
przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.
2. Parametry oczekiwane zawierają rozwiązania techniczne oraz elementy wyposażenia, istotne z
punktu widzenia potrzeb zamawiającego oraz przeznaczenia pojazdu. Są to głównie elementy
zwiększające bezpieczeństwo pasażerów i kierowcy, a także elementy poprawiające funkcjonalność
pojazdu.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość obejrzenia pojazdu na etapie oceny złożonych ofert
zaoferowanego pojazdu.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia
umowy w każdym czasie i bez podania przyczyny.
5. Zamawiający dopuszcza podział płatności za przedmiot oferty tj. płatności za wystawioną fakturę
zaliczkową po jej otrzymaniu w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury zaliczkowej i podpisaniu
umowy.
Maksymalny termin realizacji zamówienia oferty nie może przekraczać 8 tygodni liczonych od
dnia dokonania płatności przez zamawiającego za fakturę zaliczkową (dopuszcza się przesunięcie
terminu realizacji zamówienia +/- 5 dni związane z transferem środków pieniężnych na konto
wykonawcy).
Pozostałą część płatności, zamawiający uiści po otrzymaniu faktury końcowej w terminie 14 dni od
dnia dostarczenia faktury i odbioru pojazdu.
Ostateczny termin wystawienia faktury końcowej i odbioru pojazdu nie może być późniejszy niż 15

grudnia 2017r.
6. Odbioru pojazdu dokona osoba upoważniona do jego odbioru.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje za pośrednictwem ogłoszenia na
stronie internetowej oraz zawiadomi wybranego oferenta.

