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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  

„Zakup samochodu osobowego z napędem hybrydowym”. 
 

Wykonawca: 

1) zobowiązany jest do wypełnienia formularza technicznego (przedstawionego  

w poniższej tabeli) przez uzupełnienie kolumny „Parametry oferowane przez 

Wykonawcę”, 

2) wypełnia kolumnę „Parametry oferowane przez Wykonawcę”: 

a) używając sformułowania „zgodnie z opisem”,  

b) wpisując słowo „tak” lub „nie” 

c) wpisując oferowane parametry.  
 

Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego: 

opis znajdujący się w kolumnie parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego  

(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) zawiera minimalne parametry (techniczne  

i użytkowe) jakie musi spełniać oferowany samochód osobowy, co oznacza, że Wykonawca 

może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami 

technicznymi i/lub użytkowymi. 

 

Lp. Oferowany model pojazdu 

 Rocznik  

 Producent/Marka  

 Model  

Wymagania z zakresu wyposażenia stawiane przez 
Zamawiającego 

Opis oferowanego samochodu, 
jego parametry i wyposażenie 

TAK / NIE/ WARTOŚĆ 

Wymogi techniczne samochodu 

1.  Samochód SUV   

2.  Napęd 4x4 hybryda  

3.  Samochód osobowy 5-miejscowy, kierownica po lewej stronie  

4.  Nadwozie pięciodrzwiowe  

5.  Długość całkowita (w mm) min. 4100  

6.  Szerokość całkowita (w mm) min. 1760   

7.  Wysokość całkowita (w mm) min. 1570  

8.  Pojemność bagażnika (w dm³ ) min.310  

9.  Prześwit (w mm) min. 160  

10.  Skrzynia biegów automat  

11.  Silnik z napędem hybrydowym  

12.  Łączna moc układu hybrydowego: nie mniej niż 115 DIN HP  

13.  Moc silnika  spalinowego nie mniej niż 75 KM  

14.  Zużycie paliwa w cyklu mieszanym max 7,0 l/100 km  
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15.  
Wielkość emisji dwutlenku węgla zgodna z normą Euro 6 D 
Euro 6 AP (wyższa) 

 

16.  
Łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych i 
węglowodorów niemetanowych zgodna z normą Euro 6 D 

 

17.  Pozostałe standardy emisji spalin zgodne z normą Euro 6 D  

18.  Emisja CO2 w g/km max. 150  

19.  Centralny zamek  

20.  Immobilizer  

21.  Minimum 4 poduszki powietrzne (dwie czołowe, dwie boczne)  

22.  Światła do jazdy w dzień wykonane w technologii LED  

23.  Światła główne w technologii LED  

24.  Światła przeciwmgielne w technologii LED  

25.  Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu  

26.  System stabilizacji toru jazdy ESC  

27.  System antypoślizgowy ABS  

28.  Elektrycznie sterowane szyby drzwi przód i tył  

29.  Fotel przedni kierowcy z regulacją wysokości  

30.  Klimatyzacja automatyczna  

31.  Stacja multimedialna + kamera  

32.  Przednie i tylne czujniki parkowania  

33.  Wspomaganie układu kierowniczego  

34.  Kolor nadwozia (wpisać jaki kolor)  

35.  Kolumna kierownicy z regulacją w czterech płaszczyznach  

36.  Kanapa tylna składana i dzielona  

37.  Wycieraczka tylnej szyby  

38.  Koło zapasowe min. dojazdowe  

39.  Komplet dywaników gumowych  

Gwarancja 

40.  
Gwarancja podstawowa minimum 24 miesiące na wszystkie 

mechanizmy i podzespoły wchodzące w skład samochodu 

 

41.  Gwarancja na perforację nadwozia minimum 5 lat  

42.  Gwarancja na lakier minimum 24 miesiące  

 

 
 

  

  

………………………………… 

(miejscowość, data) 

………………………………………..……………… 

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 


