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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 

 O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO 

 

 

 

na realizację zadania pod nazwą: 

 

„Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów do celów służbowych dla MOZ-JB w 

Płocku” 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina - Miasto Płock  

Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku 

ul. Norbertańska 2 

09-402 Płock 

tel. 24 366 05 23 

fax. 24 366 05 13 

            

 

 

       ZATWIERDZAM 

     Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego –  

      Jednostki Budżetowej w Płocku 

           Krzysztof Kelman 

 

 

 

 

 

  

PŁOCK – LUTY 2018 

 

Ogłoszono: 

- na stronie internetowej zamawiającego www.zoo.plock.pl, BIP 

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 

 

http://www.zoo.plock.pl/
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 

 O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO 

 

ZAMAWIAJĄCY 

Gmina - Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 

Płock, ul. Norbertańska 2,  
zaprasza do składania ofert na: 

„Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów do celów służbowych dla MOZ-JB w 

Płocku.” 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów do celów 

służbowych dla MOZ-JB w Płocku. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Wymagany termin realizacji zamówienia: - nie później niż 120 dni od daty podpisania umowy. 

                                                  

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ 

1. Formularz oferty - Załącznik Nr 1 zawierający: nazwę i adres Wykonawcy, ceny brutto                            

na podstawie opisu przedmiotu zamówienia z podpisem i pieczątką osób uprawnionych. 

2. Formularz cenowy - Załącznik nr 2 

3. Dokument potwierdzający spełnianie przez oferowane pojazdy wymagań określonych przez 

zamawiającego – załącznik nr 4 

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, potwierdzający 

dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym konkursem - w postaci 

wydruku ze strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub 

CEIDG. 

5. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio            

z załączonych dokumentów. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału 

lub kopii poświadczonej notarialnie. 

 

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: 

zapis: „za zgodność z oryginałem” + podpis. 

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Miejski Ogród Zoologiczny, 09-402 Płock,  

ul. Norbertańska 2 - Sekretariat do dnia 19.02.2018 r. do godz. 8:00 

2. Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego,  

na adres podany na wstępie oraz powinna posiadać oznaczenia:  

 

„Oferta na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów do celów służbowych dla 

MOZ-JB w Płocku” 

Nie otwierać przed dniem 19.02.2018 roku do godz. 8:15 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2018 r. o godz. 08:15. 
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SPOSÓB OCENY OFERT 
1. Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:  

Cena - 90% 

Gwarancja mechaniczna – 5% 

Usługi serwisu gwarancyjnego samochodów – 5% 

 

Możliwa do uzyskania maksymalna ocena za wszystkie powyższe kryteria wynosi - 100 pkt. 

(1% = 1pkt). 

 

2. Kryterium "Cena" - C  

Ocena kryterium „Ceny” dla n-tej oferty Wykonawcy (Pcb) dokonywana będzie poprzez 

porównanie ceny najniższej wśród ocenianych ofert (Cmin), do ceny zawartej w badanej ofercie 

(Cb). 

 

C min 

P c b  = ----------------    x  90 pkt 

C b 

gdzie:  

(Pcb) - ilość punktów za cenę dla ocenianej oferty; 

(Cmin)  - najniższa cena spośród cen ocenianych ofert; 

(Cb)  - cena zawarta w badanej ofercie. 

Maksymalna możliwa do uzyskania ocena w tym kryterium wynosi 90 pkt. 

 

3. Kryterium "Gwarancja mechaniczna" - G 

Ocena kryterium „gwarancja” n-tej oferty Wykonawcy (Pogb) będzie dokonywana poprzez 

porównanie oferowanej długości trwania okresu gwarancyjnego (OGb) z najdłuższym 

proponowanym okresem gwarancyjnym (OGmax). Do badania kryterium „gwarancja 

mechaniczna” Zamawiający będzie brał pod uwagę ilość miesięcy a nie limit kilometrowy. Limit 

kilometrowy w przypadku gwarancji dłuższej niż 24 m-ce nie może być niższy niż 80.000 tysięcy 

kilometrów. 

OG b 

P ogb = ----------- x 5 pkt 

OG max 

 

gdzie: 

(Pogb)  - ilość punktów za okres gwarancji dla ocenianej oferty; 

(OGb) - okres gwarancyjny oferty badanej (min. 24 miesiące); 

(OGmax) - najdłuższy zaproponowany okres gwarancyjny (max. 60 m-cy). 

  

Za okres dodatkowej gwarancji ponad 60 miesięcy Wykonawca otrzyma maksymalną 

liczbę 5 punktów. 

Wykonawca musi podać okres gwarancji w miesiącach. 

Maksymalna możliwa ocena do uzyskania w tym kryterium wynosi 5 pkt. 

4. Kryterium „Usługi serwisu gwarancyjnego samochodów” – U 
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Ocena kryterium „Usługi serwisu gwarancyjnego samochodów” dla n-tego Wykonawcy (Ptn) 

będzie dokonywana poprzez przyznanie punktów na podstawie wskazanej w formularzu oferty 

(Załącznik nr 1 do SIWZ) miejscowości, gdzie będzie wykonywany serwis gwarancyjny 

pojazdów.  

 

Sposób przydzielania punktów: 

Usługi serwisu gwarancyjnego 

samochodów 

Serwis znajdujący się na 

terenie miasta Płocka 

Serwis znajdujący się 

poza terenem miasta 

Płocka (w odległości nie 

większej niż  60 km) 

                                                                                

Liczba punktów 5 0 

UWAGA: 

Brak wpisania nazwy miejscowości, w której będzie dokonywany serwis pojazdów, w 

Załączniku Nr 1 spowoduje, że oferta wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert „Usługi 

serwisu gwarancyjnego samochodów” otrzyma 0 pkt. 

 

5. O wyborze oferty zdecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych łącznie (Pn) za kryteria 

określone w:  

- (Pcn)  - Cena 

- (Ptn)  - Usługa serwisu gwarancyjnego samochodów 

- (Pogn)  - Gwarancja 

 

P n = P cn  + P tn + P ogn 

Możliwa do uzyskania maksymalna ocena za wszystkie kryteria wynosi - 100 pkt. 

 

INFORMACJE DODATKOWE: 
1. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Zamawiający zamieści informację o rozstrzygnięciu 

postępowania na swojej stronie internetowej www.zoo.plock.pl oraz jednocześnie przekaże  

pisemną informację drogą listowną, elektroniczną lub faxem o wyniku postępowania 

wykonawcom, którzy uczestniczyli w postępowaniu. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej 

podpisania. 

2. Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się z zachowaniem 

formy pisemnej.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień i dodatkowych 

informacji dotyczących treści złożonej oferty oraz wezwania oferenta do uzupełnienia 

brakujących dokumentów, przy czym uzupełnienie oferty nie może dotyczyć ceny ofertowej. 

4.W przypadku zaoferowania dwóch takich samych najniższych cen w ofertach oraz uzyskania 

takiej samej liczby punktów w pozostałych kryteriach, Zamawiający dopuszcza możliwość 

wezwania tych oferentów do złożenia oferty dodatkowej. Wykonawcy składając oferty 

dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w treści niniejszego ogłoszenia przed 

terminem składania ofert, a także prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny 

oraz prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru ofert. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego. 
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DANE DO KONTAKTU 

w zakresie przedmiotu zamówienia:  
Dariusz Kłobukowski, tel. 24/366-05-24, 723 003 923fax: 24/366-05-13 

w zakresie procedury udzielenia zamówienia: 
Anna Cholewińska – tel. 24 366 05 24, 600 036 608 

Robert Łęgowik - tel. 24 366-05-23, 603 604 171 

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00 

 

Płock, dnia 12.02.2018 r. 

Sporządził: Robert Łęgowik    

 

      ZATWIERDZIŁ :  

     Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego –  

      Jednostki Budżetowej w Płocku 

       Krzysztof Kelman 
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Załącznik Nr 1  

FORMULARZ OFERTY 

Dotyczy realizacji zadania pn. „Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów do celów 

służbowych dla MOZ-JB w Płocku” 

Postępowanie o wartości poniżej 30 000 Euro Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów do 

celów służbowych dla MOZ-JB w Płocku 

 

Zamawiający 
 

Gmina - Miasto Płock  
  Miejski Ogród Zoologiczny 

Jednostka Budżetowa w Płocku 

ul. Norbertańska 2 

 09-402 Płock 

 

Wykonawca 
 

 

 

 

 

Termin wykonania zamówienia  - nie później niż 120 dni od daty podpisania umowy. 

1. Samochód osobowy 

 

 

Rok produkcji: ................................................................ 

 

Marka / Model: ............................................................... 

 

Usługi serwisu gwarancyjnego samochodów będą 

wykonywane w miejscowości: ....................................... 

Gwarancja mechaniczna (min. 24 m-ce): ....................... 

  

Cena oferowana /brutto/ w zł.: ........................................ 

 

2. Samochód dostawczy 

 

 

Rok produkcji: ................................................................ 

 

Marka / Model: ............................................................... 

 

Usługi serwisu gwarancyjnego samochodów będą 

wykonywane w miejscowości: ....................................... 

Gwarancja mechaniczna (min. 24 m-ce): ....................... 

  

Cena oferowana /brutto/ w zł.: ........................................ 
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COb - Cena oferowana brutto w zł  

(Zgodnie z załącznikiem nr 2 - Formularz cenowy)                   
   

  

 

 

 

………………………………………………… 

(cyfrowo) 

 

 

Uprawnieni przedstawiciele 

Wykonawcy 

 

1. .................................................................. 

 

2. ................................................................. 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Opisu przedmiotu zamówienia  - 

Załącznik nr 3 oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

 

2. Oświadczamy, że zawarty w ogłoszeniu wzór umowy został przez nas zaakceptowany                     

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 

wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

3. Oświadczamy, że podatek VAT został naliczony zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.). 

 

4.Termin związania z ofertą: 30 dni 

 

5. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

a) ............................................................................................................................... 

 

b) ............................................................................................................................... 

 

c) ............................................................................................................................... 

 

 

6.Oferta zawiera ......... stron podpisanych i ponumerowanych od nr ........... do nr ............... 

 

 data: .................................. 

 

  

 

 

Podpis: 
       (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AT - ZP - 226 | 5 | 2018   8 

Załącznik nr 2 

 

FORMULARZ CENOWY 
Dotyczy: Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów do celów służbowych dla MOZ-

JB w Płocku. 

 

 

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................................... 

 

Adres Wykonawcy ............................................................................................................................ 

 

Numer tel./fax ......................................................... email:................................................................ 

L.p. Przedmiot zamówienia Ilość 

 

Jedn. 

miary 
Cena jedn. 

netto  / zł/ 
Cena jedn. 

brutto  /zł/ Wartość brutto                   

(cena jedn. brutto x 

ilość) 

 

1.  samochód osobowy o 

minimalnych parametrach 

technicznych, wyposażeniu i 

wymaganiach określonych w 

tabeli nr 1 OPZ 

1 szt.    

2. samochód dostawczy o 

minimalnych parametrach 

technicznych, wyposażeniu i 

wymaganiach określonych w 

tabeli nr 2 OPZ 

1 szt.    

Razem brutto:  

 

 

 

 

 

data: .................................. 

 

  

 

 

Podpis: 

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów do celów służbowych dla MOZ-

JB w Płocku. 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 samochodów do celów służbowych wg poniżej 

wskazanych parametrów: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch samochodów: 

a) samochód osobowy o minimalnych parametrach technicznych, wyposażeniu i wymaganiach 

określonych w tabeli nr 1. 

b) samochód dostawczy o minimalnych parametrach technicznych, wyposażeniu i wymaganiach 

określonych w tabeli nr 2. 

2. Samochód musi być fabrycznie nowy wyprodukowany w roku 2017/2018, model aktualnie 

wytwarzany przez producenta, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i 

prawnych. Samochód musi być dostarczony z pakietem ubezpieczeniowym (OC, AC, NNW, oraz 

pełnym zakresem pomocy drogowej typu Assistance) na okres 12 miesięcy od daty przekazania 

samochodu protokołem zdawczo – odbiorczym. Koszt ubezpieczenia w zakresie OC, AC, NNW 

ma być wyliczany od kwoty brutto samochodów.  

3. Samochód spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy 

dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r, poz. 128) oraz 

rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Nie dopuszcza się samochodu już zarejestrowanego. 

Usługa serwisu gwarancyjnego samochodów musi odbywać się w punkcie serwisowym 

pojazdów w odległości nie większej niż 60 km od miasta Płocka. 

4. Samochód mający homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym. 

5. Samochód spełniający wymogi – minimum Dyrektywy CEE EURO 6 w zakresie emisji 

zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów. Spalanie paliwa w cyklu 

mieszanym poniżej 6,5 l. / 100 km. Wskaźnik wydajności energetycznej minimalnie – C.  

6. Wymagane minimalne parametry techniczne - Tabela Nr 1 – samochód osobowy: 

 

Lp. 
Wymagane parametry 

techniczne 
Minimalne 

1. Moc silnika 98 KM 

2. Pojemność silnika 1595 cm3 

3. Rodzaj paliwa 

Benzyna /nie dopuszcza się samochodu z 

silnikiem benzynowym dodatkowo wyposażonym 

w instalację LPG ani z silnikiem diesla/ 

4. Ilość miejsc siedzących 5 

5. Typ nadwozia kombi 

6. Koła i ogumienie 
felgi stalowe wraz kołpakami 185/65/15 - 

ogumienie zimowe 

7. Skrzynia biegów manualna, 5-cio biegowa 
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8. Wymiary 

Długość: 4300 mm 

Szerokość: 1750 mm 

Wysokość: 1650 mm 

Rozstaw osi: 2600 mm 

9. Pojemność bagażnika 520 litrów 

10. Lampy przednie z żarówką halogenową 

11. Klimatyzacja manualna 

12. Lusterka sterowane elektrycznie 

13. Szyby sterowane elektrycznie 

14. Tapicerka materiałowa 

15. Wspomaganie parkowania Czujniki parkowania z tyłu 

16. Poduszki powietrzne 
dla kierowcy i pasażera, boczne poduszki z 

przodu 

17. Instalacja radiowa radioodtwarzacz MP3, USB, bluetooth 

18. Kolor nadwozia 
lakier niemetalizowany, kolor biały lub każdy 

inny kolor niewymagający dodatkowej opłaty 

19. Dodatkowe systemy immobiliser, zdalnie sterowany centralny zamek 

20. Systemy bezpieczeństwa 

ABS, system kontroli trakcji ESC, wspomaganie 

hamowania, sygnalizacja niezapięcia pasów 

bezpieczeństwa przez kierowcę i pasażera 

21. 

Gwarancja na zespoły i 

podzespoły mechaniczne, 

elektryczne, elektroniczne 

24 miesiące i/lub 80.000 tysięcy kilometrów 

22. 

Gwarancja bez limitu 

przebiegu kilometrów na 

perforację blach nadwozia  

72 miesiące 

23. 

Gwarancja bez limitu 

przebiegu kilometrów na 

powłokę lakierniczą  

24 miesiące 

24. Wyposażenie dodatkowe 

Gaśnica samochodowa, podręczny zestaw 

narzędzi, trójkąt ostrzegawczy, koło zapasowe, 

dywaniki gumowe z przodu i z tyłu, wykładzina 

bagażnika, komplet nowych opon letnich 

pasujących do zaoferowanych felg. 
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7. Wymagane minimalne parametry techniczne - Tabela Nr 2 – samochód dostawczy: 

Lp. 
Wymagane parametry 

techniczne 
Minimalne 

1. Moc silnika 98 KM 

2. Pojemność silnika 1595 cm3 

3. Rodzaj paliwa 

Benzyna /nie dopuszcza się samochodu z 

silnikiem benzynowym dodatkowo wyposażonym 

w instalację LPG ani z silnikiem diesla/ 

4. Ilość miejsc siedzących 2 

5. Typ nadwozia VAN 

6. Koła i ogumienie 
felgi stalowe wraz kołpakami 185/65/15 - 

ogumienie zimowe 

7. Skrzynia biegów manualna, 5-cio biegowa 

8. Wymiary 

Długość: 4300 mm 

Szerokość: 1750 mm 

Wysokość: 1650 mm 

Rozstaw osi: 2600 mm 

9. Pojemność bagażnika 3000 litrów 

10. Lampy przednie z żarówką halogenową 

11. Klimatyzacja manualna 

12. Lusterka sterowane elektrycznie 

13. Szyby sterowane elektrycznie 

14. Tapicerka materiałowa 

15. Wspomaganie parkowania Czujniki parkowania z tyłu 

16. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera 

17. Instalacja radiowa radioodtwarzacz MP3, USB, bluetooth 

18. Kolor nadwozia 
lakier niemetalizowany, kolor biały lub każdy 

inny kolor niewymagający dodatkowej opłaty 

19. Dodatkowe systemy immobiliser, zdalnie sterowany centralny zamek 

20. Systemy bezpieczeństwa 

ABS, system kontroli trakcji ESC, wspomaganie 

hamowania, sygnalizacja niezapięcia pasów 

bezpieczeństwa przez kierowcę i pasażera 
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21. 

Gwarancja na zespoły i 

podzespoły mechaniczne, 

elektryczne, elektroniczne 

24 miesiące i/lub 80.000 tysięcy kilometrów 

22. 

Gwarancja bez limitu 

przebiegu kilometrów na 

perforację blach nadwozia  

72 miesiące 

23. 

Gwarancja bez limitu 

przebiegu kilometrów na 

powłokę lakierniczą  

24 miesiące 

24. Strefa bagażowa 

zabudowa ochronna wnętrza przestrzeni 

ładunkowej tj.: zabudowa ochronna boków, 

tylnych drzwi i podłogi samochodu w części 

ładunkowej, która ma stanowić ochronę blach 

samochodu przy przewożeniu różnego rodzaju 

towarów; minimum 4 zaczepy do mocowania 

ładunku - dla zapewniania stabilności towarów 

podczas transportu wraz z siatką bagażową 

25. Wyposażenie dodatkowe 

Gaśnica samochodowa, podręczny zestaw 

narzędzi, trójkąt ostrzegawczy, koło zapasowe, 

dywaniki gumowe z przodu i z tyłu, wykładzina 

bagażnika, komplet nowych opon letnich 

pasujących do zaoferowanych felg. 

 

8. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: - nie później niż 120 dni od daty podpisania 

umowy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dane.plock.eu/bip/dane/zamowienia/4861/opis%20przedmiotu%20zam%C3%B3wienia.pdf#page=1
http://dane.plock.eu/bip/dane/zamowienia/4861/opis%20przedmiotu%20zam%C3%B3wienia.pdf#page=1
http://dane.plock.eu/bip/dane/zamowienia/4861/opis%20przedmiotu%20zam%C3%B3wienia.pdf#page=2
http://dane.plock.eu/bip/dane/zamowienia/4861/opis%20przedmiotu%20zam%C3%B3wienia.pdf#page=2
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Załącznik nr 4 

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE POJAZDY 

WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Dotyczy realizacji zadania:  „Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów do celów 

służbowych dla MOZ-JB w Płocku” 

 

 

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................................... 

 

Adres Wykonawcy ............................................................................................................................ 

 

Numer tel./fax ......................................................... email:................................................................ 

1. Wymagane minimalne parametry techniczne - Tabela Nr 1 – samochód osobowy: 

Lp. 
Wymagane parametry 

techniczne 

Minimalne 

/Wymagane/ 

Parametry 

proponowane 

1. Moc silnika 98 KM 
 

2. Pojemność silnika 1595 cm3  

3. Rodzaj paliwa 

Benzyna /nie dopuszcza 

się samochodu z 

silnikiem benzynowym 

dodatkowo 

wyposażonym w 

instalację LPG ani z 

silnikiem diesla/ 

 

4. Ilość miejsc siedzących 5  

5. Typ nadwozia kombi  

6. Koła i ogumienie 

felgi stalowe wraz 

kołpakami 185/65/15 - 

ogumienie zimowe 

 

7. Skrzynia biegów 
manualna, 5-cio 

biegowa 

 

8. Wymiary 

Długość: 4300 mm 

Szerokość: 1750 mm 

Wysokość: 1650 mm 

Rozstaw osi: 2600 mm 

 

9. Pojemność bagażnika 520 litrów  

10. Lampy przednie z żarówką halogenową 
 

11. Klimatyzacja manualna 
 

12. Lusterka sterowane elektrycznie  
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13. Szyby sterowane elektrycznie  

14. Tapicerka materiałowa  

15. Wspomaganie parkowania 
Czujniki parkowania z 

tyłu 

 

16. Poduszki powietrzne 

dla kierowcy i pasażera, 

boczne poduszki z 

przodu 

 

17. Instalacja radiowa 
radioodtwarzacz MP3, 

USB, bluetooth 

 

18. Kolor nadwozia 

lakier niemetalizowany, 

kolor biały lub każdy 

inny kolor 

niewymagający 

dodatkowej opłaty 

 

19. Dodatkowe systemy 

immobiliser, zdalnie 

sterowany centralny 

zamek 

 

20. Systemy bezpieczeństwa 

ABS, system kontroli 

trakcji ESC, 

wspomaganie 

hamowania, 

sygnalizacja niezapięcia 

pasów bezpieczeństwa 

przez kierowcę i 

pasażera 

 

21. 

Gwarancja na zespoły i 

podzespoły mechaniczne, 

elektryczne, elektroniczne 

24 miesiące i/lub 80.000 

tysięcy kilometrów 

 

22. 

Gwarancja bez limitu 

przebiegu kilometrów na 

perforację blach nadwozia  

72 miesiące 

 

23. 

Gwarancja bez limitu 

przebiegu kilometrów na 

powłokę lakierniczą  

24 miesiące 

 

24. Wyposażenie dodatkowe 

Gaśnica samochodowa, 

podręczny zestaw 

narzędzi, trójkąt 

ostrzegawczy, koło 

zapasowe, dywaniki 

gumowe z przodu i z 

tyłu, wykładzina 

bagażnika, komplet 

nowych opon letnich 

pasujących do 

zaoferowanych felg. 

 

2. Wymagane minimalne parametry techniczne - Tabela Nr 2 – samochód dostawczy: 



AT - ZP - 226 | 5 | 2018   15 

Lp. 
Wymagane parametry 

techniczne 
Minimalne 

 

1. Moc silnika 98 KM 
 

2. Pojemność silnika 1595 cm3 
 

3. Rodzaj paliwa 

Benzyna /nie dopuszcza 

się samochodu z 

silnikiem benzynowym 

dodatkowo 

wyposażonym w 

instalację LPG ani z 

silnikiem diesla/ 

 

4. Ilość miejsc siedzących 2  

5. Typ nadwozia VAN  

6. Koła i ogumienie 

felgi stalowe wraz 

kołpakami 185/65/15 - 

ogumienie zimowe 

 

7. Skrzynia biegów 
manualna, 5-cio 

biegowa 

 

8. Wymiary 

Długość: 4300 mm 

Szerokość: 1750 mm 

Wysokość: 1650 mm 

Rozstaw osi: 2600 mm 

 

9. Pojemność bagażnika 3000 litrów  

10. Lampy przednie z żarówką halogenową 
 

11. Klimatyzacja manualna 
 

12. Lusterka sterowane elektrycznie  

13. Szyby sterowane elektrycznie  

14. Tapicerka materiałowa  

15. Wspomaganie parkowania 
Czujniki parkowania z 

tyłu 

 

16. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera 
 

17. Instalacja radiowa 
radioodtwarzacz MP3, 

USB, bluetooth 

 

18. Kolor nadwozia 

lakier niemetalizowany, 

kolor biały lub każdy 

inny kolor 

niewymagający 

dodatkowej opłaty 

 

19. Dodatkowe systemy 

immobiliser, zdalnie 

sterowany centralny 

zamek 
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20. Systemy bezpieczeństwa 

ABS, system kontroli 

trakcji ESC, 

wspomaganie 

hamowania, 

sygnalizacja niezapięcia 

pasów bezpieczeństwa 

przez kierowcę i 

pasażera 

 

21. 

Gwarancja na zespoły i 

podzespoły mechaniczne, 

elektryczne, elektroniczne 

24 miesiące i/lub 80.000 

tysięcy kilometrów 

 

22. 

Gwarancja bez limitu 

przebiegu kilometrów na 

perforację blach nadwozia  

72 miesiące 

 

23. 

Gwarancja bez limitu 

przebiegu kilometrów na 

powłokę lakierniczą  

24 miesiące 

 

24. Strefa bagażowa 

zabudowa ochronna 

wnętrza przestrzeni 

ładunkowej tj.: 

zabudowa ochronna 

boków, tylnych drzwi i 

podłogi samochodu w 

części ładunkowej, która 

ma stanowić ochronę 

blach samochodu przy 

przewożeniu różnego 

rodzaju towarów; 

minimum 4 zaczepy do 

mocowania ładunku - 

dla zapewniania 

stabilności towarów 

podczas transportu wraz 

z siatką bagażową 

 

25. Wyposażenie dodatkowe 

Gaśnica samochodowa, 

podręczny zestaw 

narzędzi, trójkąt 

ostrzegawczy, koło 

zapasowe, dywaniki 

gumowe z przodu i z 

tyłu, wykładzina 

bagażnika, komplet 

nowych opon letnich 

pasujących do 

zaoferowanych felg. 

 

 


