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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
A.

Opis techniczny:

1)

marka:……………………………………….,

2)

model:……………………………………….,

3)

numer nadwozia samochodu VIN:………………………………………………………,

4)

rok produkcji:………………………………,

5)

typ samochodu samochód ciężarowy:

6)

przebieg:…………………………………….....km,

7)

dopuszczalna masa całkowita pojazdu (DMC):………………………………………kg,

8)

ładowność samochodu:…………………. kg,

9)

liczba osi samochodu:………………………..,

10)

liczba osi napędowych:………………………,

11)

blokada mostów blokada I i II mostu oraz blokada międzyosiowa:

12)

napęd 4 x 4 plus terenowy tzw. Żółw:

TAK/NIE*,

13)

zawieszenie przód resory – tył resory:

TAK/NIE*,

14)

prześwit w najniższym punkcie:………………………………….mm,

15)

układ hamulcowy dwuobwodowy, wspomagany:

16)

ABS:

17)

rozmiar opon:………………………………………….,

18)

typ zabudowy wywrotka trójstronna:

19)

skrzynia ładunkowa wymiary:

20)

długość………………………..mm,
wysokość……………………..mm,
szerokość…………………….mm,
burty otwierane (góra i dół):
TAK/NIE*,

21)

silnik wysokoprężny na olej napędowy:

TAK/NIE*,

TAK/NIE*,

TAK/NIE*,

TAK/NIE*,

TAK/NIE*,

TAK/NIE*,
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pojemność silnika:………………………. cm ³,

23)

moc silnika:……………………………… KM,

24)

silnik spełnia normę emisji spalin EURO:……………………………,

25)

skrzynia biegów manualna:

26)

skrzynia biegów ilość biegów:……………….., połówki biegów:…………………..,

27)

kabina kierowcy dwuosobowa, ogrzewana i klimatyzowana:

28)

układ kierowniczy ze wspomaganiem:

29)

fotel kierowcy pneumatyczny:

30)

samochód wyposażony w pełnowymiarowe
do przyczepy:
TAK/NIE*,

31)

kolor kabiny:…………………………..,

32)

kolor skrzyni ładunkowej:…………………………………..

33)

Dodatkowe wyposażenie samochodu (radio, tempomat, elektryczne szyby itp.):

TAK/NIE*

TAK/NIE*,

TAK/NIE*,

TAK/NIE*,
koło

zapasowe

oraz

zaczep

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
B.

Stan techniczny:

1)

samochód sprawny technicznie:

TAK/NIE*

2)

samochód powypadkowy:

TAK/NIE*,

3)

silnik i skrzynia biegów bez wycieków:

4)

blacharka bez mechanicznych uszkodzeń: TAK/NIE*,

5)

stan powłoki lakierniczej:

6)

stan ogumienia stopień zużycia:…………………………..%,

7)

samochód przekształcony (przerobiony, zmieniony) z jazdy w ruchu lewostronnym na
jazdę w ruchu prawostronnym:
TAK/NIE*.

C.

Inne:

1)

gwarancja …………….miesięcy z limitem …………………….km.

TAK/NIE*,

dostateczny / dobry / bardzo dobry*,
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samochód zarejestrowany w kraju:

3)

jeżeli TAK, to nr rejestracyjny: ........................................
kserokopię posiadanego dowodu rejestracyjnego),

4)

jeżeli NIE, proszę wymienić dokumenty niezbędne do zarejestrowania samochodu na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz załączyć ich kserokopie):

TAK / NIE*,
(proszę

załączyć

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

…….….................., dnia ......................................

.....................................................
(podpis i pieczątka wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić
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