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Załącznik nr 1 a do siwz 
 
 

OFERTA WYKONAWCY (PARAMETRY POJAZDÓW) 
 

 Ja (My), niżej podpisany (ni) ..................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz: 

................................................................................................................................................. 

    (pełna nazwa wykonawcy) 

................................................................................................................................................. 

    (adres siedziby wykonawcy) 

 

oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z poniższą charakterystyką: 

 

1.Samochód klasy średniej według SAMAR, o nadwoziu typu kombi - 1 szt. 
 
Marka oferowanego samochodu:..................................................model.................................. 
Producent:                       .......................................................................................................... 
Lp. Wymagane parametry Oferowane parametry 
Wymiary zewnętrzne i inne parametry pojazdu 
1. Długość min. 4450 mm  

2. Szerokość min. 1740 mm  

3. Wysokość min. 1430 mm  

4. Rozstaw osi min. 2500 mm  

5. Liczba miejsc min. 5  

6. Ilość drzwi min. 5  

7. Pojemność zbiornika paliwa min 55 litrów  

8. Pojemność bagażnika min. 560 litrów, pojemność 

bagażnika po złożeniu tylnej kanapy min. 1590 

litrów 

 

9. Kolor nadwozia srebrny metalik  

10. Kolor zderzaków w kolorze nadwozia tak/nie* 

11. Relingi dachowe tak/nie* 

Silnik i skrzynia biegów 
12. Silnik rzędowy z turbodoładowaniem, wtrysk 

bezpośredni, diesel 

tak/nie* 

13. Pojemność skokowa silnika min 1950 cm³  

14. Liczba cylindrów min 4  

15. Moc silnika min. 140 KM  

16. Skrzynia biegów manualna tak/nie* 

17. Norma emisji spalin EU4 tak/nie* 

Bezpieczeństwo 
18. System bezpieczeństwa min.: 

ABS, - system przeciwdziałający blokowaniu się kół 

ASR - - system optymalizacji przyczepności podczas 

przyspieszania  

MSR - system zabezpieczający przed wpadnięciem 

w poślizg 

 

19. Poduszki powietrza dla kierowcy i pasażera tak/nie*  

20. Boczne poduszki dla kierowcy i pasażera tak/nie* 

Wymagane wyposażenie 
21. Klimatyzacja min. półautomatyczna  

22. Wspomaganie układu kierowniczego tak/nie* 

23. Kolumna kierownicy, regulacja w dwóch 

płaszczyznach 

tak/nie* 
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płaszczyznach 

24. Kanapa tylna z asymetrycznie dzielonym oparciem tak/nie* 

25. Roleta przestrzeni bagażowej z automatycznym 

systemem zwijania 

tak/nie* 

26. Obręcze kół stalowe min. 15”, koło zapasowe  

pełnowymiarowe 

tak/nie* 

27. Immobiliser tak/nie* 

28. Autoalarm tak/nie* 

29. Centralny zamek zdalnie sterowany  tak/nie* 

30. Szyby elektrycznie sterowane, boczne, przednie, 

tylne 

tak/nie* 

31. Lusterka zewnętrzne, sterowane elektrycznie, 

podgrzewane 

tak/nie* 

32. System kontroli odstępu podczas parkowania min. z 

tyłu 

tak/nie* 

33. Radioodtwarzacz CD,  

 

tak/nie* 

34. Komplet opon zimowych tak/nie* 

35. Listwy boczne tak/nie* 

36. Przednie reflektory przeciwmgielne tak/nie* 

 

 

2. Samochód klasy średniej według SAMAR, o nadwoziu  
typu hatchback; - 4 sztuki  
 
Marka oferowanego samochodu:..................................................model.................................. 
Producent:                            ....................................................................................................... 
Lp. Wymagane parametry Oferowane parametry 
Wymiary zewnętrzne i inne parametry pojazdu 
1. Długość min. 4500 mm  

2. Szerokość min. 1700 mm   

3. Wysokość min. 1440 mm  

4. Rozstaw osi min. 2500 mm  

5. Liczba miejsc min. 5  

6. Ilość drzwi min.5  

7. Pojemność zbiornika paliwa min 55 litrów  

8. Pojemność bagażnika min. 520 litrów, po złożeniu 

tylnego oparcia min.1400 litrów  

 

9. Kolor nadwozia granatowy   

10. Kolor zderzaków w kolorze nadwozia tak/nie* 

Silnik i skrzynia biegów 
11. Silnik rzędowy, iskrowy, benzynowy, z 

turbodoładowaniem 

tak/nie* 

12. Pojemność skokowa silnika min 1750cm³  

13. Liczba cylindrów min. 4  

14. Moc silnika min 140 KM  

15. Skrzynia biegów manualna tak/nie* 

16. Norma emisji spalin EU4 tak/nie* 

Bezpieczeństwo 
17. System bezpieczeństwa min.: 

 ABS - system przeciwdziałający blokowaniu się kół 

 MSR - system zabezpieczający przed wpadnięciem 

w poślizg  
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18 Poduszki powietrza dla kierowcy i pasażera tak/nie*  

Wymagane wyposażenie 
19. Klimatyzacja min. manualna  

20. Wspomaganie układu kierowniczego tak/nie* 

21. Kolumna kierownicy regulacja w dwóch 

płaszczyznach 

tak/nie* 

22. Kanapa tylna z asymetrycznie dzielona tak/nie* 

23. Obręcze kół stalowe min. 15”  tak/nie* 

24. Immobiliser tak/nie* 

25. Autoalarm tak/nie* 

26. Centralny zamek zdalnie sterowany  tak/nie* 

27. Szyby elektrycznie sterowane, boczne przednie, 

przyciemniane 

tak/nie* 

28. Lusterka elektrycznie sterowane, podgrzewane 

lusterka zewnętrzne 

tak/nie* 

29. System kontroli odstępu podczas parkowania min. z 

tyłu 

tak/nie* 

30. Radioodtwarzacz CD tak/nie* 

31. Komplet opon zimowych tak/nie* 

32. Filtr przeciwpyłkowy tak/nie* 

34. Listwy boczne tak/nie* 

 
 
3. Samochód klasy średniej/wyższej według SAMAR, o nadwoziu typu sedan 
 
Marka oferowanego samochodu:..................................................model.................................. 
Producent:                       ........................................................................................................... 
Lp. Wymagane parametry Oferowane parametry 
Wymiary zewnętrzne i inne parametry pojazdu 
1. Długość min. 4750 mm  

2. Szerokość min. 1760 mm  

3. Wysokość min. 1440 mm  

4. Rozstaw osi min. 2700 mm  

5. Liczba miejsc min. 5  

6. Ilość drzwi min. 4  

7. Pojemność zbiornika paliwa min. 60 litrów   

8. Pojemność bagażnika min. 460 litrów i pojemność 

bagażnika po złożeniu tylnej kanapy min.940 litrów 

 

9. Kolor nadwozia czarny metalik   

10. Kolor zderzaków w kolorze nadwozia tak/nie* 

Silnik i skrzynia biegów 
11. Silnik, 5 zaworów na cylinder, benzynowy, widlasty  tak/nie* 

12. Pojemność skokowa silnika min 2750 cm³  

13. Liczba cylindrów min.6  

14. Moc silnika min 190 KM  

15. Skrzynia biegów manualna tak/nie* 

16. Norma emisji spalin EU4 tak/nie* 

Bezpieczeństwo 
17. System bezpieczeństwa min:  

ABS - system przeciwdziałający blokowaniu się kół 

ASR - system optymalizacji przyczepności podczas 

przyspieszania  

MSR - system zabezpieczający przed wpadnięciem 

w poślizg,  
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w poślizg,  

EDS – elektroniczna blokada mechanizmu 

różnicowego  

18 Poduszki powietrza dla kierowcy i pasażera tak/nie*  

19. Boczne poduszki dla kierowcy i pasażera tak/nie* 

20. Kurtyny powietrzne tak/nie* 

21. Reflektory, ksenonowe światła mijania i światła 

drogowe, przednie światła przeciwmgielne 

tak/nie* 

Wymagane wyposażenie 
22. Klimatyzacja automatyczna tak/nie* 

23. Wspomaganie układu kierowniczego tak/nie* 

24. Kolumna kierownicy regulacja odległości i 

pochylenia 

tak/nie* 

25. Fotele podgrzewane przednie i tylne z regulacją 

wysokości i regulacją pod lędźwie 

tak/nie* 

26. Kanapa tylna z asymetrycznie dzielonym i 

składanym oparciem 

tak/nie* 

27. Obręcze kół ze stopów lekkich 16”  tak/nie* 

28. Immobiliser tak/nie* 

29. Autoalarm tak/nie* 

30. Centralny zamek zdalnie sterowany  tak/nie* 

31. Szyby elektrycznie sterowane, boczne przednie i 

tylne, szyby przyciemniane 

tak/nie* 

32. Lusterka sterowane elektrycznie, podgrzewane 

lusterka zewnętrzne 

tak/nie* 

33. System kontroli odstępu podczas parkowania z 

przodu i z tyłu 

tak/nie* 

34. Radioodtwarzacz CD, MP3 z instalacją min. 4 

głośniki, antena 

tak/nie* 

35. Komplet opon zimowych tak/nie* 

 
 
 
 
 
..............................,dnia.........................                            ................................................... 

((podpis(y) osób uprawnionych do 

reprezentacji wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

w polach nieoznaczonych „tak/nie” należy wpisać parametry oferowanego pojazdu 

 

 

 


