Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO MODELU
SAMOCHODÓW

SAMOCHODY LEKKIE DOSTAWCZE FABRYCZNIE NOWE -2 SZT.

lp.

Parametry techniczne i opis
(dotyczą i są jednakowe dla obu
oferowanych samochodów)

Parametry techniczne wymagane
Dodatkowe parametry
przez zamawiającego (wykonawca techniczne (jeżeli dotyczy)
wybiera lub podaje odpowiedź
oferowanego modelu
celem potwierdzenia oferowanych
samochodów o ile
parametrów, przy czym podany
wykonawca oferuje
przez wykonawcę parametr
dodatkowo inne, niż
dotyczy i jest jednakowy dla obu minimalne określone przez
samochodów)
zamawiającego

1.

Producent (marka)

……………………………………….

2.

Model

……………………………………….

3.

Typ: lekki dostawczy

TAK/NIE *

4.

Rok produkcji 2020

TAK/NIE *

5.

Stan: fabrycznie nowy, wolny od wad
fizycznych i prawnych

TAK/NIE *

6.

Silnik: diesel

TAK/NIE *

7.

Pojemność silnika:
minimalna 1300 cm3
maksymalna 1800 cm3

( należy podać markę)

( należy podać model)

…………………………………………...
( należy podać pojemność silnika w cm3)
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8.

Moc silnika: minimalna 100 KM

…………………………………………….
( należy podać moc silnika w KM)

9.

Skrzynia biegów: 6 stopniowa manualna

TAK/NIE *

10.

Ilość drzwi 4: kierowca, pasażer,
boczne przesuwane minimum 1 szt.,
tył – drzwi lub klapa)

TAK/NIE *

11.

Ilość miejsc siedzących (minimum 2,
kierowca +pasażer)

……………………………….

12.

Kolor dowolny, jednakowy dla obu
samochodów

13.

Pojemność zbiornika paliwa
w oferowanym modelu samochodów

14.

Długość:
minimalna 1600 mm
maksymalna 2500 mm

(należy podać łączną ilość miejsc)

TAK/NIE * - dodatkowo należy podać nazwę koloru oferowanego modelu samochodów
..…….…………….…………………………….

……………………………………………………….
(należy podać pojemność zbiornika paliwa w litrach)

……………………………………………………….
(należy podać długość w mm)

15.

Szerokość:
minimalna: 1500 mm
maksymalna 1800 mm

……………………………………………………….

16.

Wysokość:
minimalna 1000 mm
maksymalna 1400 mm

……………………………………………………….

17.

Szerokość między nadkolami:
minimalna: 1200 mm,
maksymalna 1600 mm

……………………………………………………….

18.

Ładowność użytkowa:
minimalna: 900 kg
maksymalna: 1200 kg

19.

Wyposażenie:
bezpieczeństwo:
minimum ABS, ESP, ASR

(należy podać szerokość w mm)

(należy podać wysokość w mm)

(należy podać szerokość w mm)

……………………………………………………….
(należy podać ładowność użytkową w kg)

……………………………………………….
TAK/NIE * ____________________
( należy podać inne wyposażenie niż minimalne,
wymagane przez zamawiającego – jeżeli jest
oferowane przez wykonawcę)
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20.

Poduszki powietrzne w oferowanym
modelu samochodów

21.

Wyposażenie dodatkowe:
1) wspomaganie układu kierowniczego
2) regulacja kolumny kierownicyminimum w jednej płaszczyźnie,
3) czujnik parkowania ( tył) lub kamera
cofania,
4) światła przeciwmgielne,
5) klimatyzacja,
6) zabezpieczenie antywłamaniowe:
immobilizer lub alarm,
7) koło zapasowe,
8) radio,
9) szyby boczne elektrycznie otwierane
10) centralny zamek

TAK/NIE *

1) TAK/NIE*
2) TAK/NIE*
3) TAK/NIE* - dodatkowo należy
wskazać rodzaj wyposażenia :
……………………………………….

………………………………….
………………………………….
………………………………….

4) TAK/NIE*
5) TAK/NIE*

………………………………….

6) TAK/NIE*

- dodatkowo należy
wskazać rodzaj zabezpieczenia:
……………………………………

7) TAK/NIE*
8) TAK/NIE*
9) TAK/NIE*
10) TAK/NIE*

………………………………….
(należy podać inne wyposażenie niż
minimalne, wymagane przez
zamawiającego – jeżeli jest oferowane
przez wykonawcę)

Średnie zużycie paliwa do 8 litrów/100
km

TAK/NIE* -

23.

Autoryzowana Stacja Obsługi
zlokalizowana na terenie
Miasta Szczecin

TAK/NIE* - dodatkowo należy wskazać adres Autoryzowanej Stacji Obsługi:
……………………………………….......................................
……………………………………….......................................

24.

Spełnianie norm Euro-6 (emisja spalin)

22.

dodatkowo należy podać średnie zużycie paliwa w litrach /100 km

……………..…..…………………………………………………………

TAK/NIE*

*niepotrzebne skreślić

................................., dn. ...................................
............................................................................
(podpis(y) osoby(ób) uprawnionej(ych) do reprezentacji wykonawcy)

3

