Załącznik do pisma

SF.3141.4.2015

Zapytanie ofertowe
Przedmiotem zapytania jest dostawa samochodu osobowego typu kombivan dla potrzeb
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie ul. 8-go Marca 5; 35-065
Rzeszów

Opis przedmiotu zapytania.
I.

Zestawienie podstawowych parametrów technicznych i wyposażenia wymaganych przez
Zamawiającego przy zakupie służbowego samochodu osobowego:
1. samochód fabrycznie nowy - rok produkcji 2015;
2. nadwozie typu kombivan
3. silnik benzynowy o pojemności od 1500 cm3 do 2000 cm3 (moc 115 KM lub więcej),
wolnossący;
4. emisja zanieczyszczeń: dwutlenku węgla, tlenku azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów zgodnie z Euro 6;
5. skrzynia biegów manualna;
6. prześwit co najmniej 145 mm
7. ABS z rozdziałem siły hamowania;
8. system stabilizacji toru jazdy ESP;
9. napęd z systemem ułatwiającym jazdę po nawierzchniach o ograniczonej przyczepności;
10. poduszki kurtynowe dla pierwszego i drugiego rzędu foteli;
11. wspomaganie parkowania czujniki przód i tył;
12. prawe i lewe drzwi boczne przeszklone i przesuwane;
13. klapa przeszklona, szyba tylna ogrzewana + wycieraczka;
14. szyby przednie regulowane elektrycznie
15. lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, podgrzewane;
16. reflektory przednie przeciwmgłowe z funkcją doświetlania zakrętów;
17. automatyczny włącznik reflektorów;
18. światła dzienne LED;
19. wspomaganie kierownicy progresywne;
20. regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach
21. klimatyzacja automatyczna dwustrefowa;

22. siatka oddzielająca przestrzeń bagażową;
23. radio CD/MP3;
24. gniazdo USB i Jack 3,5;
25. zestaw głośnomówiący Bluetooth;
26. nawigacja satelitarna z mapami Polski
27. fotel kierowcy z regulacją wysokości i regulacją wysokości położenia zagłówków;
28. koło zapasowe pełnowymiarowe;
29. trzy oddzielne fotele w II rzędzie (składanie i wyjmowanie foteli, z indywidualną regulacją);
30. zdalne sterowanie centralnym zamkiem;
31. kolor nadwozia: grafitowy, szary, popielaty (metalizowany lub perłowy)
32. rolety przeciwsłoneczne dla drugiego rzędu siedzeń
33. minimalne wymiary w świetle otworu ładunkowego: wysokość 120 cm, szerokość 145 cm;
34. minimalna długość przestrzeni ładunkowej po zdemontowaniu foteli II rzędu 175 cm
35. dodatkowy komplet kół zimowych (ogumienie zimowe na felgach stalowych + kołpaki rozmiar jak koła letnie);
36. czujnik temperatury zewnętrznej;
37. dywaniki gumowe;
38. pakiet ubezpieczenia OC, AC pełne i Assistance, NW min.10 000 zł.
II

Wymagania dodatkowe:

Odbiór samochodu w siedzibie (salonie) Wykonawcy w terminie do 20 listopada 2015r.
W przypadku gdy siedziba(salon) Wykonawcy znajduje się w odległości powyżej 50 km od
siedziby Zamawiającego Wykonawca dostarczy samochód na swój koszt. Wykonawca
zobowiązany będzie dołączyć do samochodu komplet wymaganych prawem dokumentów.
Wykonawca powinien zapewnić miejsce świadczenia usług serwisowych dla pojazdu
w odległości nie większej niż 20 km od siedziby zamawiającego.

