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…........................................... 

Dane wykonawcy 

 

FORMULARZ TECHNICZNY 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  

,, Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy” 
 

Wykonawca: 

1) zobowiązany jest do wypełnienia formularza technicznego (przedstawionego  

w poniższej tabeli) przez uzupełnienie kolumny „Parametry oferowane przez Wykonawcę”, 

2) wypełnia kolumnę „Parametry oferowane przez Wykonawcę” zgodnie z opisem rubryki. 

 

 Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego: opis znajdujący się w kolumnie 

parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) 

zawiera minimalne parametry techniczne i użytkowe w odniesieniu do samochodu osobowego 

objętego przedmiotem zamówienia, co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot 

zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi. 
 

Parametry ofertowe samochodu 

Lp. Parametry minimalne wymagane 

przez Zamawiającego 

Parametry oferowane przez 

Wykonawcę (wpisać konkretne, oferowane 

wartości lub właściwości pojazdu, nie 

wpisywać sformułowań tak / nie) 

 

1.  

Typ samochodu i nadwozia 
osobowy / sedan 

 

Typ samochodu i nadwozia: 

 

2.  

Moc silnika (KM) 
min. 110 KM 

 

Moc silnika (KM): 
 

3.  

Emisja CO2 w cyklu mieszanym 
max. 160 g/km 

 

Emisja CO2 w cyklu mieszanym: 
 

4.  

Lakier nadwozia: 
ciemny, niejaskrawy  

 

Lakier nadwozia: 
 

5.  

Klimatyzacja 
automatyczna 

 

Klimatyzacja: 

 

6.  

Szyby boczne 
elektrycznie sterowane  (przód i tył)  

 

Szyby boczne: 

 

7.  

Lusterka, klamki i zderzaki 
w kolorze nadwozia 

 

Lusterka, klamki i zderzaki: 
 

8.  

Pakiet audio 
radio + 4 głośniki 

 

 

Pakiet audio: 

9.  Koło zapasowe Koło zapasowe: 
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pełne lub dojazdowe 

 

 

 

10.  
Ogumienie podstawowe 
letnie 

 

Ogumienie podstawowe: 
 

11.  

Dodatkowe ogumienie 
zimowe na felgach stalowych z 

kołpakami 

 

Dodatkowe ogumienie: 
 

12.  
Dywaniki 
gumowe kpl. 

 

Lusterka zewnętrzne: 

 

13.  
Kierownica 
wielofunkcyjna 

 

Kierownica: 

 

14.  
Lusterka 
podgrzewane i sterowane elektrycznie 

 

Lusterka: 

 

15.  
Liczba drzwi: 
auto 5-drzwiowe lub 4-drzwiowe 

 

Liczba drzwi: 
 

16.  

Gwarancja 
nie mniej niż 2 lata na całość auta bez 

limitu kilometrów 

 

Gwarancja: 

17.  
Centralny zamek 
zdalnie sterowany pilotem 

 

Centralny zamek: 

 

18.  
Zabezpieczenia i blokady 
auto alarm 

 

Zabezpieczenia i blokady: 

 

19.  
Zestaw naprawczy do kół 
klucz do kół i podnośnik 

 

Zestaw naprawczy do kół: 

 

20.  
Wyposażenie bezpieczeństwa 
apteczka, gaśnica min. 2kg, trójkąt 

 

Wyposażenie bezpieczeństwa: 

 

 

Parametry ofertowe (dodatkowe) samochodu 

Lp. Parametry dodatkowe  

oceniane przez Zamawiającego 

Parametry oferowane przez 

Wykonawcę (wpisać konkretne, 

oferowane wartości lub 

właściwości pojazdu, bądź 

skreślić niewłaściwe:  tak / nie) 

 

Punkty 

(wypełnia 

Zamawiający 

w trakcie  

dokonywania 

oceny) 

21.  
Alufelgi 
 

Alufelgi 
tak / nie 
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22.  
Podgrzewane siedzenia - przód 
 

Podgrzewane siedzenia przód: 
tak / nie 

 

 

23.  
Rok produkcji 2018 
 

Rok produkcji 2018 
tak / nie 

 

 

24.  
Auto demonstracyjne 
przebieg do 10.000 km 

Auto demonstracyjne 
tak / nie 

Przebieg:  

 

 

25.  
Tylne lampy LED 
 

Tylne lampy LED 
tak / nie 

 

 

26.  
Elementy chromowane 

(zewnętrzne) 

Elementy chromowane 

(zewnętrzne) 
tak / nie 

 

 

27.  Skórzana kierownica 

Skórzana kierownica 
tak / nie 

 

 

28.  
Reflektory przeciwmgłowe Reflektory przeciwmgłowe 

tak / nie 

 

 

29.  
Tempomat Tempomat 

tak / nie 

 

 

30.  
Reflektory LED lub BiXenon Reflektory LED lub BiXenon 

tak / nie 
 

 

31.  Kamera cofania 

Kamera cofania 
tak / nie 

 

 

32.  
Czujnik parkowania tył Czujnik parkowania tył 

tak / nie 

 

 

33.  Sygnalizacja ,,martwego pola” 

Sygnalizacja ,,martwego pola” 
tak / nie 

 

 

34.  
Pakiet bezpłatnych przeglądów (2 

lata) 

Pakiet bezpłatnych przeglądów 

(2 lata) 
tak / nie 

 

 

35.  

Gwarancja min. 3 lata na całość 

pojazdu (bez limitu kilometrów) 

Gwarancja min. 3 lata na całość 

pojazdu (bez limitu 

kilometrów) 
tak / nie 

 

 

36.  Panel audio / komp. dotykowy 

Panel audio / komp. Dotykowy 
tak / nie 

 

 

37.  Podłokietnik kierowcy Podłokietnik kierowcy  



  Załącznik nr 2 

do zapytania ofertowego 

 
 

 
 

4 
 

tak / nie 

 

38.  
Funkcja Start - Stop Funkcja Start – Stop 

tak / nie 

 

 

 

  

  

………………………………… 

(miejscowość, data) 
……………………………………… 

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 


