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Załącznik Nr 1 do SWZ 

Numer postępowania DZ.171.3.2022 

 

  
Nazwa Wykonawcy: ......................................  

Adres Wykonawcy: .......................................  

Numer telefonu : .......................................  

Adres e-mail:  .......................................  

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczamy, że 

oferowany przez nas samochód dostawczy posiada następujące parametry: 

Lp. Wymagane parametry techniczne użytkowe sprzętu 

Parametry oferowanego sprzętu 

Spełnia TAK/NIE Dane dodatkowe 

1 2 3 4 

1. 

Samochód dostawczy do 3,5t DMC, fabrycznie nowy, rok 

produkcji minimum 2021 

  

2. Parametry techniczne 

2.1 

pojemność silnika od 2000cm3 do 3000cm3 (norma 

spalin euro VI) 

  

2.2 paliwo: diesel   

2.3 skrzynia biegów: manualna   

2.4 blokada tylnego mostu   

2.5 koła tylne bliźniacze   

2.6 wspomaganie kierownicy   

2.7 lampy do jazdy dziennej   

3. Kabina 

3.1 trzy osobowa (podwójny fotel pasażerski)   

3.2 klimatyzacja   

3.3 elektryczne szyby   

3.4 centralny zamek   

3.5 radio   

3.6 
światło ostrzegawcze (belka sygnalizacyjna 
pomarańczowa) 

  

3.7 gaśnica   

3.8 apteczka    

3.9 trójkąt ostrzegawczy   

4.  Skrzynia ładunkowa - samowyładowcza 

4.1 wywrot trzystronny   

4.2 rama pośrednia stalowa ocynkowana   

4.3 

wymiary skrzyni ładunkowej: 

- długość od 3,50m do 3,65m 

- szerokość od 2,00m do 2,20m 

- wysokość burty od 0,40m do 0,50m (stalowe) 

  

4.4 burta tylna otwierana w górę lub w dół   

4.5 burty boczne otwierane w dół   

4.6 siatka ochronna na przedniej burcie   

4.7 

nadstawki burt (z siatki) wysokość 1000mm, 

demontowane 

  

4.8 tylna nadstawka otwierana na prawo / lewo   

4.9 sterowanie elektryczne wywrotu   

5. Wymagane dokumenty   
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5.1 niezbędne dokumenty do rejestracji   

5.2 Instrukcja obsługi   

5.3 

serwis gwarancyjny na terenie Polski w odległości nie 

większej niż 200 km od siedziby Zamawiającego 

  

5.4 dojazd serwisu w czasie gwarancji na koszt dostawcy   

    

 
 
Oświadczamy, że oferowany przez nas samochód dostawczy jest fabrycznie nowy, 

kompletny, spełnia aktualnie obowiązujące wymagania z zakresu przepisów o ruchu 
drogowym a także posiada wymagane prawem atesty i certyfikaty, nie wymaga żadnych 
dodatkowych dopłat i jest gotowy do rejestracji. 
 
 
 
 
 

………………………… 
       podpis Wykonawcy 


