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ZADANIE NR 11 

Lp. Opis Minimalne wymagania zamawiającego 
Deklaracja 
wykonawcy 
(TAK/NIE)* 

Dodatkowe 

informacje* 

1. Samochód do 
transportu osób 

Pojazd fabrycznie nowy:   

a) Pojazd przystosowany do przewozu min. 8 osób    

b) Waga pojazdu do 3.5 t   

c) Układ ABS + hamulce tarczowe wszystkich kół   

d) Układ stabilizacji toru jazdy ESP   

e)  Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera 
 

  

f) Poduszki boczne oraz przednie kurtyny powietrzne  
 

  

g) Immobiliser, alarm   

h) Centralny zamek zdalnie sterowany 
 

  

i) Elektrycznie regulowane szyby przednich drzwi   

j) Pojedynczy fotel pasażera   

k) Regulacja kolumny kierowniczej   

l) Czujniki parkowania przód / tył   

m) Radio CD   

n) Światła przeciw mgielne    

o) Światła doświetlające zakręty   

p) Drzwi boczne przesuwne prawe i lewe   

q) Boczne stopnie wejściowe   

r) Komputer pokładowy   



s) Lakier metalizowany- srebrny   

Wyposażenie dodatkowe:   

a)  Klimatyzacja przód/tył   

b)  Kompletne koło zapasowe   

c) Tempomat    

d) Skórzana kierownica   

e) El. reg., składane i podgrzewane lusterka boczne   

f) Ogrzewana szyba przednia   

g) Rolety przeciwsłoneczne w 2.i 3.rzędzie   

h) Ciemne szyby w tylnej części   

i) Felgi aluminiowe min. 16'' z oponami    

j) Pochylane oparcia w tylnych rzędach   

k) Lampa błyskowa (pomarańczowa LED) 
montowana na dachu na magnes 

  

l) Gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy    

2. Przeznaczenie Samochód do przewozu osób w części wewnętrznej oraz 
zewnętrznej lotniska  

  

3.  Silnik i skrzynia 
biegów 

a) Wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa z 
turbo-doładowaniem,  

b) Moc min. 120 KM 
c) Pojemność min. 2000 cm3 
d) Skrzynia biegów: manualna 
 

  

4. Gwarancja, 
serwis 
dokumentacja. 

a) Gwarancja dotycząca wyrobu i dokumentacji 

zapewniona na okres 24 miesiące, od daty 

przyjęcia wyrobu przez zamawiającego 

  

b) Gwarancja na dostawę części zamiennych i/lub 

remont wyrobu będzie zapewniona w okresie 10 

lat licząc od daty przyjęcia wyrobu przez 

zamawiającego 

  

c) Autoryzowany przez producenta katalog części 

zamiennych wraz z rysunkami powinien być 

dostarczony w j. polskim lub j. angielskim 

  

d) Dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcja w 

języku polskim 

  

e) Plan obsługi technicznej i czynności obsługowych 

(j. polski) 

  



f) Wszystkie opisy, napisy informacyjne na 

wyświetlaczach, oznakowania wszystkich 

przycisków, przełączników i wyłączników 

sterujących opisane w języku polskim 

  

g) Producent zapewni na każde żądanie konsultacje 

techniczne dla personelu zamawiającego, 

zapewniające bezpieczną eksploatację wyrobu, 

  

5. Szkolenia:    

a) Szkolenie do 10 osób z obsługi technicznej oraz 
zasad bezpieczeństwa pracy urządzenia, u 
odbiorcy, 

  

b) Przeszkolony personel otrzyma Zaświadczenia lub 
Certyfikaty producenta o odbytych szkoleniach. 

  

6. Warunki 
Dostawy 
Termin dostawy 

DAP zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010 
 
Dostawa do 3 miesięcy od podpisania umowy 
 
 

  

 
 

* - należy wpisać: 

TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry 

NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów 

Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać 

rzeczywistą wartość parametru w kolumnie 

 

PODPIS: 
l.p. Nazwa 

Wykonawcy (ów) 
Nazwisko i imię osoby 

(osób) upoważnionej (ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy (ów) 

Miejscowość 
i  data 

1)       

2)       

 
 


