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Załącznik do formularza ofertowego dot. wykonania przedniotu zamówienia „Zakup 9 – osobowego mikrobusu umożliwiającego 
dowóz i odwóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do ośrodka rehabilitacyjno edukacyjno wychowawczego”  

Lp. SPECYFIKACJA – wymagania minimalne 

1. Poduszka czołowa kierowcy i pasażera 

2. ABS z systemem wspomagania nagłego hamowania 

3. Układ ESP 

4. System wspomagający ruszanie po górę  

5. Hamulce tarczowe wszystkich kół 

6. Sygnalizacja hamowania awaryjnego 

7. Reflektory przednie halogenowe 

8. Światła przeciwmgielne przednie i tylne 

9. Wspomaganie kierownicy  

10. Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach 

11. Siedzenie kierowcy z regulacja wysokości i podłokietnikiem 

12. Klimatyzacja manualna przednia i tylna z odrębną regulacja dla obu przedziałów 

13. Dodatkowa nagrzewnica przestrzeni pasażerskiej 

14. Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka 

15. Centralny zamek sterowany pilotem 

16. Elektrycznie regulowane szyby przednie 

17. Tempomat  

18. Immobilizer PATS 

19. Radio + Bluetooth + AUX + USB 

20. Komputer pokładowy 

21. Drzwi przesuwne z prawej i lewej strony 

22. Drzwi tylne dwuskrzydłowe 
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23. Podwójny fotel pasażera w pierwszym rzędzie 

24. Drugi rząd siedzeń trzyosobowy wielofunkcyjny z opcją demontażu 

25. Trzeci rząd siedzeń trzyosobowy wielofunkcyjny z opcją demontażu 

26. Światła do jazdy dziennej 

27. Wycieraczki szyb tylnych podgrzewanych 

29. Przyciemnienie szyb bocznych oraz tylnych 

30. Fotele II i III rzędu z regulacją pochylenia oparć 

31. Klimatyzacja tylna z dodatkową nagrzewnicą tylną i odrębnym sterowaniem 

32. Kolor metalizowany 

33. Dodatkowe drzwi przesuwane lewe 

34. Hak holowniczy 

35. Podsufitka przestrzeni pasażerskiej z nadmuchami klimatyzacji 

36. Zestaw szyn, pasów mocowania oraz bezpieczeństwa dla jednego wózka inwalidzkiego.  

37. Powyższe elementy powinny mieć odpowiednie atesty. 

38 Najazdy do wprowadzania wózków inwalidzkich 

39. Zestaw do mocowania wózka inwalidzkiego 

40. Niezbędne dokumenty potwierdzające przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych 

41. Koła tylne pojedyncze 

42. Ogrzewanie postojowe niezależne od silnika zasilane paliwem ze zbiornika paliwa samochodu - tzw. Webasto 

43. Boczny stopień wejściowy przy drzwiach prawych przesuwanych 

44. Napęd przedni 

 Warunki gwarancji: 
    1. Minimum 24 miesięczna gwarancja podstawowa bez limitu przebiegu kilometrów. 
    2. Minimum 24 miesięczna gwarancja na powłokę lakierniczą. 
    3. Minimum 120 miesięczna gwarancja na perforację nadwozia.  
Termin dostawy: do 20.05.2015r. 
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