
Załącznik nr 1  

 

 

Opis przedmiotu zamówienia Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego  

dla Małopolskiej Izby Rolniczej 

 

WARIANT A 

Obligatoryjne minimalne wymagania samochodu 

PARAMETR WYMAGANIA 

Rok produkcji 2017 

nadwozie 
4-5 drzwiowy zgodnie z homologacją, 

7 osobowy zgodnie z homologacją 

silnik 

Rodzaj zasilania: diesel 

Pojemność: 1,5 lub więcej 

Moc min.: 100 kM 

Skrzynia biegów Manualna, 5 lub 6-stopniowa 

Wyposażenie i komfort 

światła do jazdy dziennej 

wspomaganie układu kierowniczego 

fotel kierowcy regulowany co najmniej w zakresie - wysokości siedziska, 

pochylenia oparcia, oddalenia od kierownicy 

klimatyzacja automatyczna przód i tył pojazdu 

czujniki parkowania przód i tył 

dywaniki materiałowe lub gumowe z przodu i z tyłu 

gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy 

klucz do kół, podnośnik 

koło zapasowe pełnowymiarowe zamontowane w miejscu do tego 

przeznaczonym przez producenta 

Siedzenia 2 i 3 rzędu chowane lub wyjmowane 

Bezpieczeństwo 

system ABS (zapobieganie blokowaniu kół podczas hamowania) lub 

równoważny 

poduszka powietrzna kierowcy przednia 

poduszka powietrzna pasażera obok kierowcy przednia 

światła przeciwmgielne przednie 

pasy bezpieczeństwa wszystkich siedzeń w tym przednie z napinaczami 

Zabezpieczenia 

fabryczny centralny zamek sterowany z kluczyka 

immobiliser 

autoalarm 

Kolorystyka 
kolor lakieru stonowany kolory jasne lub odcienie szarości, metalik lub mat 

tapicerka w kolorze stonowanym odcienie ciemne 

 

 

 

 



WARIANT B 

Obligatoryjne minimalne wymagania samochodu 

PARAMETR WYMAGANIA 

Rok produkcji 2017 

nadwozie 
Van, 4-5 drzwiowy zgodnie z homologacją, 

9 osobowy zgodnie z homologacją 

silnik 

Rodzaj zasilania: diesel 

Pojemność: 1,8 lub więcej 

Moc min.: 120 kM 

Skrzynia biegów Manualna,  6-stopniowa 

Wyposażenie i komfort 

światła do jazdy dziennej 

wspomaganie układu kierowniczego 

fotel kierowcy regulowany co najmniej w zakresie - wysokości siedziska, 

pochylenia oparcia, oddalenia od kierownicy 

klimatyzacja automatyczna przód i tył pojazdu 

czujniki parkowania przód i tył 

dywaniki materiałowe lub gumowe z przodu i z tyłu 

gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy 

klucz do kół, podnośnik 

koło zapasowe pełnowymiarowe zamontowane w miejscu do tego 

przeznaczonym przez producenta 

Siedzenia 2 i 3 rzędu chowane lub wyjmowane 

Bezpieczeństwo 

system ABS (zapobieganie blokowaniu kół podczas hamowania) lub 

równoważny 

poduszka powietrzna kierowcy przednia 

poduszka powietrzna pasażera obok kierowcy przednia 

światła przeciwmgielne przednie 

pasy bezpieczeństwa wszystkich siedzeń w tym przednie z napinaczami 

Zabezpieczenia 

fabryczny centralny zamek sterowany z kluczyka 

immobiliser 

autoalarm 

Kolorystyka 
kolor lakieru stonowany kolory jasne lub odcienie szarości, metalik lub mat 

tapicerka w kolorze stonowanym odcienie ciemne 

 

 

 


