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                                                                                                                       Załącznik nr 1 

                                                                                                                       do zapytania ofertowego  

                                                                                                                        

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 zakup samochodu służbowego wykorzystywanego do dowozu  

dzieci niepełnosprawnych do szkół 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego 

do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim dla Gminy 

Gizałki dofinansowanego w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III 

w obszarze D (likwidacja barier transportowych) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. 

Odbiór samochodu nastąpi przez zamawiającego w siedzibie dostawcy samochodu. 

Przed odbiorem pojazdu dostawca samochodu dostarczy zamawiającemu komplet 

dokumentów celem zarejestrowania samochodu, zgodnie z przepisami obowiązującymi na 

terenie Polski, na zasadach dopuszczenia do ruchu zgodnie z wymogami przepisów ustawy 

prawo o ruchu drogowym (faktura sprzedaży, karta pojazdu, aktualne świadectwo 

homologacji dla tego typu pojazdu wydane przez ustawowo uprawniony organ 

potwierdzające, że po adaptacji samochód przystosowany jest do przewozu osób 

niepełnosprawnych oraz inne dokumenty konieczne do zarejestrowania i użytkowania 

samochodu np. oryginalną instrukcję w j. polskim, książkę gwarancyjną wraz ze 

szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu, książkę przeglądów serwisowych, 

oznakowanie pojazdu). 

Samochód musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych 

i wykonawczych, zgodny z niżej przedstawionymi wymaganiami: 

 

1.  Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 

2.  Ilość miejsc siedzących: 9 (8+1 kierowca) 

3.  Skrzynia biegów: 6 –biegowa, manualna 

4.  Silnik: 2,0 l 

5.  Rodzaj paliwa: olej napędowy 

6.  Moc silnika: 120-150 KM  

7.  Rozstaw osi: 3200-3400 mm 

8.  Wysokość pojazdu maksymalnie 2 m 

9.  Kolor szary 

10.  Zbiornik paliwa 70 l 

11.  Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane 

12.  Szyba przednia termoizolacyjna 

13.  Tylne drzwi dwuskrzydłowe, częściowo przeszklone (szyba tylna ogrzewana, ze 

spryskiwaczem i wycieraczką) 

14.  Przesuwne drzwi boczne po stronie prawej (elektryczne wspomaganie 

domykania) 

15.  Dopuszczalna masa całkowita powyżej 3000 kg 

16.  Koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową 

17.  Układ hamulcowy dostosowany do kola o wielkości 16" 

18.  Wzmocnione zawieszenie (twardsze amortyzatory, sztywniejsze sprężyny 

i stabilizatory) 

19.  ESP z asystentem hamowania, ABS, ASR, EDS, wspomaganie ruszania pod górę 

lub równoważne 
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20.  Poduszki powietrzne i napinacze pasów dla kierowcy i pasażera z możliwością 

deaktywacji poduszki pasażera 

21.  Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości 

22.  Wskaźnik ciśnienia w oponach 

23.  Elektrycznie sterowane zabezpieczenie drzwi przesuwnych przed otwarciem 

przez dzieci 

24.  Immobilizer 

25.  Zagłówki z przodu i z tyłu z regulacją wysokości 

26.  Fotel lewy w kabinie kierowcy z regulacją wysokości 

27.  Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego dla lewego fotela w kabinie kierowcy 

28.  Podłokietniki w kabinie kierowcy dla lewego fotela  

29.  Prawe siedzenie w kabinie kierowcy podwójne (pod siedziskiem schowek 

zamykany na klucz) 

30.  Podłoga w przestrzeni pasażerskiej wyłożona wykładziną gumową wraz z osłoną 

krawędzi 

31.  Instalacja telefoniczna Bluetooth 

32.  Radio w wersji kolorowej 

33.  Wyświetlacz wielofunkcyjny lub komputer pokładowy 

34.  Centralny zamek z możliwością uruchamiania od wewnątrz, sterowany pilotem 

35.  Klimatyzacja z możliwością sterowania w części pasażera, trzystrefowa 

36.  Reflektory LED przednie 

37.  Narzędzia i podnośnik wzmocnione 

38.  Czujniki parkowania (w przednim i tylnym zderzaku) 

39.  Kamera wspomagająca cofanie 

40.  System start-stop, funkcja odzyskiwania energii hamowania 

41.  Wielofunkcyjna kierownica obszyta skórą (możliwość obsługi telefonu i radia) 

42.  Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów 

43.  Rolety przeciwsłoneczne (w przestrzeni pasażerskiej) 

44.  System modułowego mocowania siedzeń 

45.  Gumowe dywaniki 

46.  Zabudowa do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, 

z mocowaniami, listwami, pasami bezpieczeństwa, wzmocnieniem podłogi, 

najazdami antypoślizgowymi montowanymi z tyłu pojazdu. Wózek inwalidzki 

montowany zamiennie z siedzeniami III rzędu. 

47.  Okres gwarancji na wszystkie podzespoły mechaniczne minimum 24 miesiące 

przy nieograniczonym przebiegu 

48.  Okres gwarancji na powłokę lakierniczą minimum 36 miesięcy 

 
Z poważaniem 

Kierownik Zamawiającego 

Wójt Gminy Gizałki 

/-/ Robert Łoza 

 


