Załącznik nr 1 do zaproszenia 7/N/2019
Opis przedmiotu zamówienia
(OPZ)
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych, jednakowych samochodów
Skoda Fabia Ambition 1,0 MPI 55 kW z 5-biegową manualną skrzynią biegów.
2. Samochody mają być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2018, z
zastrzeżeniem, że oferta nie może dotyczyć samochodów używanych do jazd próbnych.
3. Wyposażenie samochodów - zgodne z wersją Ambition.
4. Kolor samochodów: Błękit Energy Niemetalizowany, wersja wnętrza: Wnętrze standardowe.
5. Samochody mają posiadać następujące wyposażenie dodatkowe:
1) EASY START – bezkluczykowe uruchamianie i wyłączanie silnika (przycisk start/stop
zamiast stacyjki).
2) Zapasowe koło stalowe pełnowymiarowe, podnośnik, klucz, bez zestawu naprawczego,
3) Pakiet zimowy – podgrzewane fotele przednie i spryskiwacze szyby przedniej,
4) Pakiet COMFORT,
5) Pakiet pogwarancyjny do 4 lat lub do 120 000 km.
6) Podłokietnik przedni ze schowkiem,
7) Pakiet przeglądów na 4 lata lub do 120 000 km.
8) Gwarancja Mobilności.
9) Dywaniki gumowe do kabiny.
Powyższe wymagania stanowią niezbędne minimum, co oznacza że oferowane pojazdy nie mogą dla
wskazanych wyżej elementów być niższej jakości (zawierać mniej lub nie zawierać danego
elementu). Dopuszczalne jest aby oferowane pojazdy były wyższej jakości (zawierały lepsze niż
opisane rozwiązanie techniczne w danym elemencie, korzystniejsze warunki gwarancji itp.).
Zaoferowanie pojazdów wyższej jakości nie wpływa na przyjęte w procedurze kryterium wyboru
oferty.
6. Wymagania dodatkowe do realizacji przez Wykonawcę dla obu samochodów:
1) Oklejenie samochodów pasem - szachownicą z kwadratów koloru żółtego i czarnego z foli
odblaskowej, na folii transparentnej dookoła nadwozia wg. projektu zaakceptowanego przez
zamawiającego. Oznakowanie (szachownica) powinno obejmować 33% pojazdu z każdej
strony.
2) Na każdym samochodzie ma być zamontowana specjalna lampa ledowa zespolona błyskowa
żółta dla Fallow Me spełniająca najnowsze wymogi EASA:
CS ADR-DSN.Q.850(c) uzgodniona z zamawiającym.
Wymagane jest potwierdzenie spełnienia tych przepisów.
3) Zamontowanie dostarczonego przez zamawiającego radiotelefonu i radia specjalnego.
7. Minimalne wymogi dotyczące gwarancji dla każdego Pojazdu:
1) gwarancja na samochód minimum 2 lata,
2) gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 3 lata,
3) gwarancja na perforację nadwozia minimum 12 lat,
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