Załącznik nr.2

Formularz oferty – opis techniczny
Oferowany samochód marki ……………………..…, model ………………….…… 17-to osobowy,
………………………………………………………………………………………………………….
(dodatkowy opis modelu)

Parametry ogólne:

Lp.

Parametr wymagany/konieczny

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

Fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 r
sprawny technicznie i wolny od wad
konstrukcyjnych
Lakier metalik
Wnętrze wyłożone tkaniną, tapicerka
w kolorze ciemnym
Wysokość przestrzeni pasażerskiej min.
1800 mm
Silnik diesel, moc min. 170 KM
Pojemność silnika min. 2000 cm³
Skrzynia biegów manualna 6 biegowa
Fotele
pasażerskie
tapicerowane,
odchylane z regulowanymi oparciami,
podłokietnikami
i
trzypunktowymi
pasami bezpieczeństwa, każdy fotel z
możliwością szybkiego demontażu i
montażu
Samochód spełniający normy emisji spalin
Euro 6
Samochód 17 osobowy (16osób +
kierowca), przystosowany do przewozu
osób
niepełnosprawnych
(platforma
najazdowa wewnętrzna mocowana na stałe
przy drzwiach tylnych z łatwym
demontażem)
Możliwość zamocowania co najmniej 1
wózka inwalidzkiego (2 listwy do
mocowania wózków biegnące po długości –
po demontażu max. czterech foteli) plus
atestowane
mocowania
na
wózek
inwalidzki.
Samochód posiada wszystkie niezbędne
wymagane przepisami homologacje i
dokumenty dopuszczające go do ruchu
Nadwozie
całkowicie
przeszklone,
czterodrzwiowe
(drzwi
w
kabinie
pasażerskiej
prawe
przesuwne
z
dodatkowym wysuwanym elektrycznie
stopniem przeszklone o szerokości

Parametr oferowany
proszę podać konkretne
wartości

oferowane

minimum 1200 mm, tylne drzwi
dwuskrzydłowe przeszklone, kąt otwarcia
225°), szyby w przestrzeni pasażerskiej
przyciemniane i podgrzewana przednia
szyba,
14. Światła ksenonowe lub ledowe; przednie i
tylne światła do jazdy dziennej,
przeciwmgielne i światła wsteczne
(przednie
światła
automatyczne
z
wycieraczkami i czujnikami deszczu),
światła do jazdy dziennej LED

Wyposażenie:
Lp.

Parametr wymagany/konieczny
15. Immobiliser
16. Autoalarm plus centralny zamek sterowany
pilotem
17. Centralny zamek z pilotem lub na kluczyk
18. Wspomagane układu kierowniczego
19. Koła 16 calowe, felgi stalowe z kołpakami
plastikowymi + komplet kół zimowych
(opony + felgi)
20. Układ hamulcowy z ABS
21. Hamulce tarczowe – przód i tył, hamulec
postojowy
22. Homologowany ogranicznik prędkości do
100 km/h
23. Wskaźnik temperatury zewnętrznej
24. Wskaźnik wypalania cząstek stałych lub
wskaźnik potrzeby wypalenia cząstek
stałych
25. Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
lub równoważny spełniający podobne
zadania
26. System monitorowania martwego pola
27. Regulowane i podgrzewane lusterka boczne
28. Skrzynia biegów manualna
29. Klimatyzacja
manualna
lub
półautomatyczna w kabinie kierowcy z
dodatkowymi nawiewami na tylną część
pasażerską wraz z ogrzewaniem z
dodatkowymi nawiewami na tylną część
pasażerską, regulacja nawiewu klimatyzacji
i ogrzewania na tylną część pasażerską
30. Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z
możliwością
dezaktywacji
poduszki
pasażera
31. Pasy bezpieczeństwa z napinaczami dla
kierowcy i pasażera
32. Zagłówki z regulacją wysokości na
wszystkich siedzeniach
33. Regulacja położenia kolumny kierowniczej

Parametr oferowany
Tak/Nie

34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.

41.

42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.

50.
51.

w minimum jednej płaszczyźnie
Zabezpieczenie przed złamaniem blokady
kierownicy
Siedzenie kierowcy podgrzewane z
regulacją
wysokości
z
regulacją
podparcia
odcinka
lędźwiowego
kręgosłupa
z
3-punktowymi
atestowanymi pasami bezpieczeństwa i
podłokietnikiem, regulacja fotela w 4
kierunkach
Jedno siedzenie obok kierowcy
Przesuwane prawe drzwi boczne z
wysuwanym stopniem
Wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr
przeciwpyłowy
Elektrycznie regulowane przednie szyby
boczne
Półki na bagaż podręczny (z tunelem
klimatyzacyjnym, oświetleniem centralnym
i indywidualnym)
Pokrycie ścian i sufitu tapicerką miękką z
materiału łatwego do utrzymania w
czystości
Chlapacze przód i tył
Pełnowymiarowe koło zapasowe
Wszystkie siedzenia wyposażone w 3punktowe pasy bezwładnościowe
Wykładzina
łatwo
zmywalna,
antypoślizgowa w kabinie kierowcy oraz
pasażerskiej
Trzecie światło STOP
Kamera cofania
Uchwyty umożliwiające wsiadanie i
wysiadanie z przedziału pasażerskiego
Radioodtwarzacz AM/FM z kolorowym
dotykowym wyświetlaczem min. 8” plus
głośniki w przedniej i tylnej części
autobusu, odczyt MP3, 2xgniazdo USB
Gaśnica, trójkąt, apteczka, podnośnik
Pełnowymiarowe koło zapasowe

Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej w wózku:
Lp.

Parametr wymagany/konieczny
52. Stanowisko
do
mocowania
wózka
inwalidzkiego
53. Komplet pasów do mocowania wózka
inwalidzkiego
54. Pasy
zabezpieczające
osobę
niepełnosprawną na wózku inwalidzkim
55. Platforma
najazdowa
wewnętrzna,
zamontowana przy tylnych drzwiach
samochodu z łatwym demontażem.

Parametr oferowany
TAK/NIE

56. Gwarancja na platformę najazdową –
minimum 24 miesiące
57. Oznakowanie pojazdu z przodu i tyłu
symbolem:
pojazd
dla
osób
niepełnosprawnych

Warunki gwarancji:
Lp.

Warunek wymagany/konieczny
Warunek proponowany
58. Gwarancja w miesiącach - min. 24 miesiące
bez limitu kilometrów
59. Gwarancja w miesiącach na perforację
elementów nadwozia – min. 24 miesiące
60. Gwarancja na powłokę lakierniczą – min.
24 miesiące

Emisja paliw tj.: zanieczyszczeń tlenku azotu (NOx), cząsteczek stałych (PM), węglowodór (HC) oraz
tlenku węgla (CO), zmierzona wg procedury ustalone dla celów badan homologacyjnych – zgodnie
z norma minimum EURO 6;
Zużycie paliwa (energii) w cyklu mieszanym, zmierzona wg procedury ustalonej dla celów badań
homologacyjnych – nie więcej niż 5,4MJ/km, obliczone zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert
w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych.
Wielkość emisji dwutlenku węgla zmierzona wg procedury ustalonej dla celów badań
homologacyjnych w cyklu mieszanym – nie więcej niż 397 g/km.
Parametry zużycia paliwa, dwutlenku węgla oraz emisji gazów musza być spełnione dla procedur
testowania cyklu spalania oraz emisji spalin zgodnego z homologacja wydaną na pojazd oferowany.

.............................................................
czytelny podpis lub pieczęć imienna i
podpis osoby
umocowanej do dokonywania czynności
w imieniu Wykonawcy
.....................................................
pieczątka firmy

