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Załącznik nr 2  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - SOPZ 

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup wraz z dostawą na wskazany przez                                                   

Zamawiającego ( ul. Partyzantów 37 w Ożarowie Mazowieckim) adres fabrycznie nowego 

samochodu dostawczego do 3,5 tony” 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zakup wraz z dostawą na wskazany przez  

Zamawiającego adres nowego samochodu dostawczego do 3,5 tony - RENAULT Trafic L2H1 

2,9t. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie  dostawę innego modelu samochodu niż 

RENAULT Trafic L2H1 2,9t. przy czym parametry oferowanego modelu samochodu muszą 

być spełniać wymagania określone w SOPZ. 

Pojazd musi spełniać warunki techniczne obowiązujące w RP określone w ustawie z dnia 20 

czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988) potwierdzone dokumentem 

zezwalającym na poruszanie się po drogach publicznych kraju. 

Samochód musi posiadać ważny przegląd techniczny  

Wymagane parametry: 

a) Podstawowe wymagania 

 rok produkcji – fabrycznie nowy – 2022 r. 

 Pojemność min: 1,6 dm3 

 Moc min.: 95 KM 

 Typ silnika: Diesel 

 Skrzynia biegów: Manualna 

 Rodzaj napędu: Napęd przedni 

 Kolor: biały lub niebieski 

 Rodzaj nadwozia: Furgon 

 Ilość drzwi: 4 

 samochód powinien być wyposażony w hak holowniczy 

b) Wyposażenie minimum: 

 klimatyzacja, 

 hak holowniczy 

 min. 2 komplety kluczy, 

 wspomaganie kierownicy, 
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 wspomaganie nagłego hamowania 

 Automatyczna blokada drzwi w czasie jazdy 

 Czujniki parkowania 

 Fotel kierowcy z regulacją wysokości 

 Koło zapasowe pełnowymiarowe 

 Lusterka boczne regulowane elektrycznie 

 Wskaźnik temperatury zewnętrznej 

 Udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji przez sprzedającego na 

samochód, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania 

uzasadnienia. 

 

Termin :  dostawa  nie później niż do 31.07.2023r. 

 

 

 

 


