
                                                                                                              Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykaz – wyszczególnienie
 parametrów technicznych i wyposażenia oferowanych samochodów

Samochody marki .............................. model........................ wersja..................  kolor………

Wyszczególnienie

Wartość 
parametru/potwierdzenie 
spełniania określonych w 

SIWZ wymagań i warunków

Parametry techniczne:
Samochód fabrycznie nowy rok produkcji 2008 tak/nie*

Nadwozie 4 drzwiowe tak/nie*

Liczba miejsc 5 tak/nie*

Silnik 4-cylindrowy benzynowy z aluminiową głowicą tak/nie*

Skrzynia biegów min. 5 – biegów, manualna tak/nie*

Pojemność silnika max. 1400 cm tak/nie*

Moc silnika min. 120 KM .......................KM**

Zasilanie silnika – bezpośredni elektroniczny wtrysk paliwa tak/nie*

Pojemność zbiornika paliwa min. 55 litrów tak/nie*

Poziom emisji spalin – EURO 4 lub późniejszy tak/nie*

Poziom (średni) emisji CO2 max. 155 g/km tak/nie*

Wyposażenie:
Kolumna kierownicza z możliwością regulacji ustawień tak/nie*

Fotel  kierowcy z regulacją wysokości  oraz z możliwością 
ustawień  kąta  pochylenia  oparcia  i  podparcia  odcinka 
lędźwiowego

tak/nie*

Elektromechaniczne  wspomaganie  układu  kierowniczego 
regulowane w zależności od prędkości samochodu tak/nie*

Akustyczna   i  świetlna  sygnalizacja  nie  zapiętych  pasów 
bezpieczeństwa z przodu tak/nie*

Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera tak/nie*

Kurtyny powietrzne dla pasażerów z przodu i z tyłu, boczne 
poduszki powietrzne przednich siedzeń tak/nie*

Elektronicznie sterowany układ antypoślizgowy tak/nie*

System przeciwdziałający ślizganiu się kół samochodu przy 
przyśpieszaniu tak/nie*
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System zapobiegający blokowaniu kół napędowych podczas 
hamowania silnikiem tak/nie*

Dwuobwodowy układ z tarczami hamulcowymi z przodu i z 
tyłu tak/nie*

Elektroniczny  system  stabilizacji  toru  jazdy  z 
hydraulicznym rozdziałem sił hamowania tak/nie*

Fabryczne reflektory przeciwmgielne przód i tył tak/nie*

Fabryczna  klimatyzacja  dwustrefowa  z  regulacją 
elektroniczną temperatury kierowcy i pasażera tak/nie*

Fabryczny alarm antywłamaniowy z immobiliserem tak/nie* 

Komputer pokładowy tak/nie*

Fabryczny zamek centralny sterowany droga radiową tak/nie*

Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby z przodu i tyłu tak/nie*

Elektrycznie regulowanie, ustawiane i podgrzewane lusterka 
boczne tak/nie*

Fabryczny system parkowania min.tył tak/nie*

Fabryczny system radiowy + radioodtwarzacz CD tak/nie*

Cztery obręcze ze stopów lekkich tak/nie* 

Pełnowymiarowe koło zapasowe tak/nie*

Gniazdo zasilające 12V, także z tyłu i w bagażniku tak/nie*

Dywaniki przód i tył tak/nie*

Chlapacze przeciwbłotne przód i tył tak/nie* 

Apteczka samochodowa tak/nie*

Kolor nadwozia do uzgodnienia, lakier metalizowany tak/nie*

*niepotrzebne skreślić
**wpisać wartości lub rodzaj parametru 

………………………
(miejscowość, data)

…………………………………
(podpis Wykonawcy lub umocowanego

przedstawiciela Wykonawcy)
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