Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia
do przetargu na zakup i dostawę samochodu
ośmioosobowego fabrycznie nowego nieużywanego wyprodukowanego w 2019r.
dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie

LP

Nazwa

1

Silnik

2

Ilość miejsc

3

Wymiary

4
5

Rodzaj nadwozia
Rodzaj skrzyni biegów

6

Drzwi

7
8
9

Kolor nadwozia
Kolor wnętrza
Kolor tapicerki

10

Systemy wspomagania

11

Koła

12

Światła

13

Poduszki powietrzne

14

Lusterka

15

Fotele

16

Klimatyzacja

17

Zamek

18

Szyby

Opis (specyfikacja)
 min. 120 KM,
 DIESEL,
 emisja CO2- zgodnie z normą min. EURO 6
8
 Rozstaw osi długi min. 3400 mm,
 Długość całkowita max. 5500 mm,
 Wysokość max 1980 mm
Osobowy kombi van przeszklony
Manualna, 6 biegowa
5 szt.: 2 przednie, boczne lewe i prawe przesuwne, tylne dzielone otwierane
na boki
Jasny, metalizowany, do uzgodnienia
Dopasowany do koloru nadwozia
W odcieniach szarości, do uzgodnienia
 ABS z EBD,
 ESP lub równoważny,
 HBA lub równoważny,
 HILL HOLDER,
 TSA lub równoważny
 na felgach aluminiowych min. 17”,
 koła zimowe na felgach stalowych min. 16” z kompletem kołpaków,
 1 pełnowymiarowe koło zapasowe
 do jazdy dziennej w technologii LED,
 światła przeciwmgielne- przód i tył
 czujnik zmierzchu,
 system doświetlania zakrętów
 przednie (kierowca + pasażer)- min. 2,
 boczne (kierowca + pasażer)- min. 2,
 kurtyny boczne- min. 2
 boczne lusterka regulowane i składane elektrycznie, podgrzewane,
 elektrochromatyczne lusterko wsteczne
 fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego i podłokietnikiem
 podłokietniki w drugim i trzecim rzędzie siedzeń
 komplet pokrowców
 manualna z przodu i z tyłu,
 czynnik systemu klimatyzacji R-1234yf
Centralny, zdalnie sterowany
 ogrzewanie tylnych szyb,
 wycieraczka tylnej szyby,
 czujnik deszczu,
 impulsowy włącznik regulacji szyb po stronie kierowcy

19

Radio

20

Dodatkowo:

21

Gwarancja producenta

22

Dostawa

 Z ekranem dotykowym min. 7”
 system nawigacji z mapą Polski i Europy
 hak holowniczy z homologacją
 komplet wycieraczek podłogowych gumowych i welurowych
 kierownica pokryta skórą
 tempomat z ogranicznikiem prędkości
 czujniki parkowania tylne, kamera cofania
 nagrzewnica i dodatkowe nawiewy w tylnej, dolnej części przedziału
pasażerskiego
 instrukcja obsługi w języku polskim
 Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka
 min. 2 lata- bez limitu kilometrów,
 min. 3 lata- na silnik i podzespoły,
 min. 8 lat- na perforację
Do siedziby zamawiającego tj. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Mławie, ul. Kopernika 38, 06-500 Mława

