
 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zapytanie ofertowe: „Zakup fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2019 roku samochodu 

osobowego typu BUS - 9 miejsc siedzących na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego Woj. Zachodniopomorskiego” 

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2019 roku 

samochodu osobowego typu BUS - 9 miejsc siedzących na potrzeby Wodnego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego Woj. Zachodniopomorskiego 

KOD  CPV:  

34.11.00.00-1– Samochody osobowe 

34.11.52.00-8 – Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób 

Wyposażenie,  parametry i warunki , które musi spełniać samochód: 

 

 Fabrycznie nowy wyprodukowany w 2019r., 

 Liczba miejsc 9, 

 Pojemność silnika w przedziale 1,5l- 2.5 l, 

  Norma emisji spalin 

 Moc co najmniej 140 KM 

 Rodzaj nadwozia - kombi (bus) 

 Długość co najmniej  5300        

 Szerokość co najmniej 1900     

 Paliwo – olej napędowy 

 Komputer pokładowy 

 Język komunikatów polski 

 Nawigacja z mapami Centralnej Europy 

 Kabina 9 osobowa 

 Przyciemnione szyby 

 Elektrycznie sterowana przednie szyby  

 Regulowany fotel kierowcy (przód/tył, góra/dół, pochylenie oparcia, regulacja podparcia 

lędźwiowego, podłokietnik) 

 3 miejscowa kanapa w drugim rzędzie dzielona 2/1 lub 1/1, wyjmowana, składana; 

 3 miejscowa kanapa w trzecim rzędzie dzielona 2/1 lub 1/1,wyjmowana, składana 

 Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe dla wszystkich rzędów siedzeń 

 Stałe okna boczne w tylnej części przestrzeni ładunkowej 

 Drzwi przesuwane po prawej stronie, ze stałą szybą 

 Drzwi przesuwane po lewej stronie, ze stałą szybą 



 Drzwi tylne przeszklone, otwierane pod kątem 180 stopni 

 Gumowa wykładzina ochronna przedziału bagażowego 

 Przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera 

 Przekładnia manualna  6-biegowa 

 Tempomat 

 Kierownica regulowana na wysokość i głębokość 

 Kierownica pokryta skórą 

 Autoalarm 

 Sterowanie radiem na kole kierownicy 

 Centralny zamek 

 Czujnik zmierzchu i czujnik deszczu (automatyczny włącznik świateł i wycieraczek) 

 Podwójny układ klimatyzacji, przód/tył 

 Dodatkowy nawiew ciepłego powietrza na tył, regulowany 

 Wycieraczka tylnej szyby wraz z ogrzewaniem 

 Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne (podgrzewane) 

 Hamulce tarczowe przednie i tylne, z ABS 

 Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) z systemem kontroli trakcji 

 Hak holowniczy  

 Felgi stalowe 15-16''   

 Pełnowymiarowe stalowe koło zapasowe 

 Światła przeciwmgłowe 

 Reflektory przednie ze światłami dziennymi LED 

 Czujniki parkowania z tyłu 

 Kamizelka odblaskowa 9 szt. 

 Wyposażony w trójkąt odblaskowy, apteczkę, gaśnicę, podnośnik, klucz do kół 

 Kolor nadwozia – oklejony folią barwy WOPR ( kolor żółty, pas czerwony logo WOPR, 

napisy WOPR oraz  logotypy partnerów projektu). Numery wybarwienia i układ graficzny 

znajdują się w załączeniu. 

2. Inne istotne warunki zamówienia 

1) Płatność za przedmiot umowy nastąpi na podstawie przedłożonej faktury VAT, w terminie 

21 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

2) Wymagany okres gwarancji 

a) Gwarancja podstawowa minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów na wszystkie zespoły 

i podzespoły pojazdu – bez wyłączeń – obejmującej prawidłowe funkcjonowanie   

samochodu, wady materiałowe i fabryczne. 

3) Wymagane dokumenty: 

a) Karta gwarancyjna pojazdu z opisem warunków gwarancji, 

b) Instrukcja obsługi pojazdu, 

c) Wyciąg ze świadectwa homologacji dla kompletnego pojazdu, 

d) Karta pojazdu wydana przez polskie organa administracji państwowej, 

e) Wszystkie niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdu. 

4) Czas realizacji do 5 grudzień 2019 r. 

 

 

 



Załącznik  do zapytania ofertowego BUS - 9 os. 

 

 

Wizualizacja oznakowania pojazdu i instalacji sygnalizacji uprzywilejowanej 

 

 
 

Zastosowane kolory RAL: 

Zinkgelb 1018, 

Feuerrot 3000. 

Logotypy do umieszczenia na pojeździe zostaną przekazane przez Zamawiającego po 

podpisaniu umowy. 

 

 

NUMER BOCZNY SAMOCHODU – Z-11 
 

Do umieszczenia we wszystkich miejscach, gdzie jest wskazany Z-11 
 

 

 

 


