Załącznik nr 1
Pieczęć nagłówkowa
Wykonawcy

Zapytanie ofertowe
dotyczące dostawy pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych
na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu
nr sprawy DPS 1.K. 02/BUS/2022

Deklaracja Wykonawcy o zgodności treści złożonej oferty w stosunku do wymagań Zamawiającego
1. W kolumnie oznaczonej symbolem”*” Wykonawca odnosi się do poszczególnych wymagań Zamawiającego, potwierdzając lub negując ich
spełnienie w poszczególnych wierszach tabeli - długopisem lub innym wyraźnie znaczącym narzędziem do pisania.
*Potwierdzenie spełniania
wymagań
Opis wymagań

Nazwa kryterium

właściwą opcję potwierdzamy wpisując
symbol

x
tak

1. Rok produkcji
2. Rodzaj paliwa
3. Rodzaj silnika , napęd przedni
4. Pojemność silnika .
5. Moc silnika
6. Skrzynia biegów
Minimalna ilość miejsc wraz z kierowcą
7. przy przewozie dwóch osób na wózkach
inwalidzkich
Maksymalna ilość miejsc wraz z
8. kierowcą(bez przewozu wózków
inwalidzkich)

2021 lub 2022 , fabrycznie nowy
olej napędowy
wysokoprężny
z turbo-doładowaniem
min.1900 cm3
min 100 KM
manualna
min. 6 + 2 = 8

9
1

nie

Kompletne mocowania dla dwóch
9. wózków inwalidzkich – nie wystające
ponad poziom podłogi (patrz pkt.43)
2 pasy biodrowe zabezpieczające osobę
10.
niepełnosprawną na wózku inwalidzkim
Instrukcja zabezpieczenia pasażerów na
11.
wózkach inwalidzkich

12. Rampa podjazdowa

13. Hamulce tarczowe
14. ABS + korektor siły hamowania (EBD)
15. ESP- system stabilizacji toru jazdy
16. System zapobiegania poślizgowi kół
podczas ruszania
17. System wspomagania ruszania na
wzniesieniu
18. Dodatkowe gniazdo dostępu do prądu
(gniazdo zapalniczki) w tylnej części
pojazdu – przy drzwiach tylnych
19. Pojemność zbiornika
20. Emisja spalin
21. Homologacja

wymagane

wymagane
wymagane
a. Rampa podjazdowa połączona zawiasami w sposób trwały z
podłogą pojazdu
b. Rampa na czas jazdy samochodu musi posiadać system mocujący ,
zapewniający brak możliwości przemieszczania się tego systemu.
przód i tył
wymagane
wymagane
wymagane
Nie wymagane
Dopuszcza się pojazdy posiadające ten system.
wymagane

min. 70 l
EURO 5
homologacja pojazdu osobowego 9 miejscowego
do przewozu osób niepełnosprawnych lub inne dokumenty niezbędne do
rejestracji pojazdu jako
pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych
przeszklone w pełni

22. Nadwozie
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23. Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu
wymagane
symbolem - inwalidzi
24. Dwie poduszki powietrzne + boczne
Wymagane: dwie poduszki powietrzne.
poduszki powietrzne kurtynowe, chroniące głowę
oraz klatkę piersiową dla kierowcy
i pasażerów z przodu

I. pojedynczy fotel dla kierowcy i podwójny dla dwóch pasażerów w
przedniej części pojazdu.
II.a) kanapa dwuosobowa oraz jedno siedzenie pojedyncze z uchylnym
oparciem w środkowej części pojazdu- przy drzwiach przesuwnych
II.b) kanapa dla 3 osób, w tym jedno oparcie uchylne
przy drzwiach przesuwnych

Fotele
Ki
ero
wc
a

1

Aprobowane : boczne poduszki powietrzne kurtynowe, chroniące głowę oraz klatkę piersiową dla
kierowcy i pasażerów z przodu

2

25.
2

1

2

1

III. a) 3 x pojedynczy fotel
III. b) Kanapa dwuosobowa + fotel jednoosobowy
III. c) Kanapa trzyosobowa
lub:

układ foteli w strefie pasażerskiej 2 rzędy foteli w układzie 2+1

- kolorem czerwonym oznaczono drzwi pojazdu

wymagane
Dla pasażerów w tylnej części pojazdu
pasy 3 pkt, montowane na listwach
26.
szybkozłączy , regulowane oparcia ,
podłokietniki.
Możliwość szybkiego montażu i
demontażu siedzeń z środkowej i tylnej
27.
części pojazdu bez użycia dodatkowych
narzędzi

wymagane
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Regulacja położenia kierownicy lub
regulacja fotela kierowcy jako
28.
równoważne rozwiązanie ułatwiające
pracę kierowcy.
29. Czujnik/kamera cofania
Pojedyncze (lub podwójne) przesuwane
drzwi boczne , dodatkowo wysuwany
30. mechanicznie stopień przy drzwiach
bocznych, ułatwiający wsiadanie i
wysiadanie dla pasażerów
Przeszklone tylne dwuczęściowe drzwi
31. z ogrzewanymi szybami+wycieraczki
szyb
Gumowe, anty poślizgowe pokrycie
32.
podłogi
Szerokość przestrzeni przedziału
33.
osobowego
Wysokość przestrzeni przedziału
34.
osobowego .
35. Kolor nadwozia
36. Wspomaganie układu kierownicy
37. Immobiliser
38. Autoalarm
Elektrycznie podnoszone szyby
39.
przednich drzwi
Elektrycznie sterowane
40.
i podgrzewane lusterka boczne
Uchwyt za siedzeniami przednimi
41. umożliwiający wsiadanie do części
tylnej pojazdu przez drzwi boczne

wymagane

Wymagane jest jedno z rozwiązań
Wymagane: pojedyncze drzwi boczne przy przedziale pasażerskim po
prawej stronie pojazdu
Aprobowane: Podwójne drzwi boczne przy przedziale pasażerskim

wymagane

Dopuszczona równa podłoga antypoślizgowa- nie koniecznie gumowa
min. 1650 mm.
min 1250 mm.
Niebieski/czerwony/biały/srebrny-metalik
wymagane
wymagane
wymagane
wymagane
wymagane

wymagane
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Równa podłoga przedziału tylnego
42. umożliwiająca poruszanie się osobom
niepełnosprawnym

wymagane

43. Radio fabryczne UKF/MP3 z 4
głośnikami (2 przednie + 2 tylne)

wymagane

44. Pokładowa nawigacja GPS
45. Tempomat
46. Wielofunkcyjna kierownica
Ogrzewanie i klimatyzacja dwustrefowa
: przednia oraz tylna w przedziale
47.
pasażerskim i osobną regulacją
temperatury
Podsufitka na całej długości dachu
48.
pojazdu
49. Oświetlenie przedziału tylnego
50. Przednie lampy przeciwmgielne
51. Centralny zamek zdalnie sterowany
52. Instrukcja obsługi w języku polskim
53. Gwarancja mechaniczna
54. Gwarancja na lakier
Gwarancja na korozję perforacyjną
55.
nadwozia
Punkt serwisowy samochodu nie dalej
56.
niż 150 km od m. Moryń
57. Apteczka
58. Gaśnica proszkowa 2 kg
59. Trójkąt ostrzegawczy

Zamawiający dopuszcza wyposażenie w nie fabryczną nawigację, lecz pojazd
musi być wyposażony w sprawne i atestowane urządzenie spełniające wymogi
nawigacji pokładowej

wymagane
wymagane
wymagane

wymagane
wymagane
wymagane
wymagane
wymagane
min. 24 m-ce z limitem 200 000 km
min. 24 m-ce
min. 96 m-cy
wymagane
wymagane
wymagane
wymagane
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Wycieraczki/chodniki gumowe w
pierwszym rzędzie foteli
Koło zapasowe pełnowymiarowe ,
61.
podnośnik i klucze do kół
Koła zamontowane na osiach
62. samochodu powinny posiadać
zamontowany komplet opon letnich .

wymagane

60.

……………………………..
Miejscowość , data

wymagane
wymagane

………………………………………….
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej :
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