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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 
 
 

Wykonawca:  ___________________________ 
(czytelna nazwa i adres wykonawcy/wykonawców) 

 
 

Opis oferowanych samochodów dostawczych o DMC do 3,5 t,  
zawierający szczegółowy opis parametrów techniczno-eksploatacyjnych pojazdu oraz 

jego wyposażenia, stanowiący potwierdzenie, że oferowany pojazd odpowiada 
wymaganiom określonym przez firmę DOLKOM. 

Marka (nazwa handlowa producenta): _______________________ 
 
Model:  ________________________ 

 
Typ: __________________________ 

 

L.p. 
Parametry 

techniczno-eksploatacyjne 
samochodu 

Parametry Wymagane Parametry Oferowane 

1.  Samochód dostawczy fabrycznie nowy Tak / Nie* 
2.  Rok produkcji: 2017/2018 Tak / Nie* 

3.  Silnik: diesel lub benzyna ……………… 
proszę podać 

4.  Napęd przednia lub tylna oś ……………… 
proszę podać 

5.  Moc silnika: min. 95 KM, maks.170 KM ……………… 
proszę podać 

6.  Rodzaj nadwozia furgon wydłużony Tak / Nie* 

7.  
Liczba miejsc siedzących  

(w tym kierowcy) 
3 miejsca 

 
Tak / Nie * 

8.  Rzędów siedzeń 1 rząd 
 

Tak / Nie * 

9.  
Emisja zanieczyszczeń: tlenków 

azotu, cząstek stałych oraz 
węglowodorów 

spełnia wymogi min. normy 
EURO 5+ 

 
Tak / Nie* 

10.  
Wielkość emisji dwutlenku węgla

1)
 

pojazdu dla cyklu łączonego 
(mieszanego) w g/km 

maksymalnie  
200g/km 

……………… 
proszę podać 

11.  

Zużycie paliwa dla cyklu łączonego 
(mieszanego) zmierzona według 

procedury ustalonej dla celów 
badań homologacyjnych w l/100 km 

max.10 ltr/100 km ……………… 
proszę podać 

12.  Skrzynia biegów (typ): manualna Tak / Nie* 

13.  Liczba biegów: min 5 do przodu + 1 wsteczny Tak / Nie* 

14.  Rozstaw osi: min. 3300 mm  do maks. 4000 
mm 

……………… 
proszę podać 

15.  Hamulce dla osi przedniej tarczowe Tak / Nie* 
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16.  
Dopuszczalna masa całkowita 

pojazdu: do 3500 kg Tak / Nie* 

17.  Układ kierowniczy ze wspomaganiem Tak / Nie* 

18.  
Układ przeciwdziałający blokowaniu 

kół 
(np. ABS lub równoważny) 

 

……………… 
proszę podać 

19.  
System elektronicznego rozdziału 

siły hamowania 
(np. EBD lub równoważny) ……………… 

proszę podać 

20.  
Elektroniczny układ stabilizacji toru 

jazdy 
(np. ESP lub równoważny) ……………… 

proszę podać 

21.  Liczba drzwi: min. 3 drzwi ……………… 
proszę podać 

22.  Drzwi dla pasażerów za kierowcą nie dotyczy - 

23.  Pas bezpieczeństwa kierowcy: 
3 punktowy pas 
bezpieczeństwa, 
bezwłasnościowy 

Tak / Nie* 

24.  Kolumna kierownicy: regulowana Tak / Nie* 

25.  Zamek drzwi: 
centralny, zdalnie sterowany 

pilotem 
Tak / Nie* 

26.  
Poduszki powietrzne: 

 
min. czołowe dla kierowcy i 
pasażerów obok kierowcy 

Tak / Nie* 

27.  Szyby boczne przednie: sterowane elektronicznie Tak / Nie* 
28.  Szyby tylne nie dotyczy - 

29.  Ogrzewanie kabiny pasażerskiej: min. manualne ……………… 
proszę podać 

30.  Klimatyzacja kabiny pasażerskiej: min. manualna ……………… 
proszę podać 

31.  Instalacja radiowa: 
min. 2 głośniki oraz 

radioodtwarzacz z funkcją 
kamery cofania 

Tak / Nie* 

32.  Kamera cofania wymagana Tak / Nie * 

33.  
Gniazdo do zasilania urządzeń 

wyposażenia dodatkowego 
12 V Tak / Nie* 

34.  Czujnik temperatury zewnętrznej: wymagany Tak / Nie* 

35.  
Dywaniki dla kierowcy i pasażerów 

z przodu i z tyłu pojazdu: 
gumowe, dedykowane do 

oferowanego modelu 
Tak / Nie* 

36.  
Oświetlenie wewnętrzne kabiny 

pasażerskiej: 
lampki w podsufitce Tak / Nie* 

37.  
Oświetlenie wewnętrzne przedziału 

ładunkowego: 

minimum cztero-punktowe, 

źródło światła LED Tak / Nie * 

38.  Zabezpieczenie: 
autoalarm antywłamaniowy, 

immobilizer Tak / Nie* 

39.  Oświetlenie zewnętrzne: 
zgodne  

z przepisami ruchu drogowego 
Tak / Nie* 

40.  Światła do jazdy dziennej: 

światła LED, jako dodatkowe 

lub jako fabrycznie 
montowane w reflektorach 

przednich 

Tak / Nie* 

41.  Sygnalizacja cofania sygnał dźwiękowy Tak / Nie* 

42.  Akumulator: 
wyprodukowany w 2017 lub 

2018 roku, min 165A 
Tak / Nie* 
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43.  Koła: 15 lub 16 cali ……………… 
proszę podać 

44.  Obręcze kół (felgi): stalowe 

 
Tak / Nie* 

 
45.  Kołpaki 4 szt, kolor szary lub srebrny Tak / Nie * 

46.  Zawieszenie: 

przednie: niezależne z 
kolumnami McPherson, 
amortyzatory gazowe. 

tylne: resory paraboliczne, 
amortyzatory gazowe 

Tak / Nie* 

47.  
Zabudowa zabezpieczająca 

przestrzeni ładunkowej: 

ściany boczne zabudowane 
panelami z tworzywa 
sztucznego lub sklejki 

wodoodpornej, podłoga 
zabudowana sklejką 

wodoodporną antypoślizgową, 
nadkola zabudowane 

tworzywem sztucznym lub 
sklejką wodoodporną 

Tak / Nie* 

48.  Punkty mocowania: 

zgodne z normą DIN/ISO, min. 
4 uchwyty podłogowe i min. 4 

uchwyty ścienne 
rozmieszczone w odległości 

60 cm od siebie 

……………… 
proszę podać ilość uchwytów ściennych 

i podłogowych 

49.  
Wyposażenie przestrzeni 
ładunkowej strony lewej: 

półka górna przez całą 
długość o szerokości 30 cm i 
wysokości od dachu 50 cm, 

wa uchwyty ścienne do pasów 
w połowie wysokości półek 

górnych w odległości 300 cm 
od siebie 

Tak / Nie* 

50.  
Wyposażenie przestrzeni 
ładunkowej strony prawej: 

półka górna przez całą 
długość przestrzeni 

ładunkowej o szerokości 30 
cm i wysokości od dachu 50 
cm, dwa uchwyty ścienne do 
pasów w połowie wysokości 
półek górnych w odległości 

300 cm od siebie 

- 

51.  
Przegroda pomiędzy przestrzenią 

pasażerską a ładunkową: 

jeden rząd siedzeń oddzielony 
od części przeznaczonej do 

przewozu ładunków ścianą lub 
trwałą przegrodą 

Tak / Nie * 

52.  Ładowność min 1100 kg ……………… 
proszę podać 

53.  Długość całkowita max 6000  mm ……………… 
proszę podać 

54.  Długość przestrzeni ładunkowej: min. 3500 max 3600 mm ……………… 
proszę podać 

55.  Wysokość przestrzeni ładunkowej: min. 1800 mm, max. 1900 mm  

56.  Szerokość całkowita z lusterkami Max. 2500 mm ……………… 
proszę podać 
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57.  Koło zapasowe 

pełnowymiarowe, na feldze 
stalowej, rozmiar zgodny z 

zamontowanymi w pojeździe 
kołami, opony fabrycznie nowe 

z 2017/2018 r. 

Tak / Nie* 

58.  
Koła zapasowe z oponami 

zimowymi: 

4 szt., na felgach stalowych, 
rozmiar opon zgodny z 

zamontowanymi w pojeździe 
kołami, opony fabrycznie nowe 
z 2017 lub 2018 r., parametry 
opon zgodne z zaleceniami 
producenta, kołpaki 4 szt 
zgodne z rozmiarem felgi 

Tak / Nie* 

59.  Wyposażenie dodatkowe: 

- apteczka z pełnym 
wyposażeniem, 

- gaśnica proszkowa 2 kg z 
świadectwem CNBOP, 
- trójkąt ostrzegawczy w 
opakowaniu ochronnym, 

- zestaw narzędzi: klucz do 
kół, lewarek (podnośnik do 3,5 

ton) 

Tak / Nie* 

Wymagane dokumenty od producenta w języku polskim 

60.  Karta pojazdu wymagana Tak / Nie* 
61.  Książka pojazdu w języku polskim wymagana Tak / Nie* 

62.  

Instrukcja obsługi i konserwacji, 
książka przeglądów serwisowych, 

książka gwarancyjna z opisem 
warunków gwarancji w języku 

polskim 

wymagane Tak / Nie* 

63.  

Europejskie świadectwo 
homologacji EC, homologacja na 
zabudowę skrzyni ładunkowej, 

oświadczenia o danych i 
informacjach o pojeździe 

niezbędnych do rejestracji 
samochodów 

wymagane Tak / Nie* 

Warunki dodatkowe 

64.  Gwarancja na perforację nadwozia min. 6 lat ……………… 
proszę podać 

65.  Gwarancja na zabudowę min. 2 lata ……………… 
proszę podać 

66.  
Oferowany okres gwarancji nie 

będzie uzależniony od 
jakichkolwiek dodatkowych opłat 

wymagane Tak / Nie* 

67.  

Pojazd dopuszczony do poruszania 
się po drogach publicznych, 
zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy Prawo o Ruchu 
Drogowym 

wymagane Tak / Nie* 

68.  
Serwis gwarancyjny wykonywany 

przez  Autoryzowaną Stację 
Obsługi (ASO) 

zlokalizowana w 
administracyjnych granicach 

Miasta Wrocław 
Tak / Nie* 
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69.  
Adres serwisu gwarancyjnego 

(ASO) 
wymagany ……………… 

proszę podać 

*) Niepotrzebne skreślić 
1
) Wielkość zużycia energii oraz wielkość emisji dwutlenku węgla należy podać zgodnie z 

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena 
obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 96, poz. 559). 

 
Oferent ma obowiązek wypełnić wszystkie pola w kolumnie „Parametry oferowane”. Proponowane 
przez Oferenta parametry nie mogą być sprzeczne  
w stosunku do wymagań określonych w Tabeli 1 stanowiącej załącznik do zapytania ofertowego. 

 
 
 
 
 
Data _____________ _______________________________________ 

(podpis wykonawcy) 


