
 
 
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2 

tel: 067/28-22-592, fax: 067/28-27837 

e-mail: biuro@mecchodziez.pl 

NIP 607-00-17-919, REGON 300076198 

Kapitał zakładowy: 4.840.900,00 

Kapitał wpłacony: 227.000,00 

KRS: 0000247950 

 

 

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 

w Chodzieży kieruje 

 
ZAPYTANIE  OFERTOWE 

do Autoryzowanych Dealerów  

samochodowych 
 

Na dostawę: 

Samochodu dostawczego skrzyniowego wg opisu przedmiotu zamówienia  (załącznik 

nr 1). 

 

 

Oferta powinna zawierać cenę netto,  oraz termin płatności. 

Termin realizacji do 23.05. 2016r. 

 

Termin składania ofert do dnia 12.02.2016r. 

 

 

 

 

Chodzież luty 2016r. 
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Załącznik nr 1 

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Specyfikacja techniczna samochodu dostawczego skrzyniowego. 
 

L.p. 
Wymagane parametry i wyposażenie samochodu marki 

…………………………………………………………… 

1 2 
1.  ilość - 1 szt. 
2.  pojazd fabrycznie nowy - rok produkcji 2015/2016 
3.  DMC (dopuszczalna masa całkowita) do 3,5 [t] z homologacją na 6 osób 
4.  silnik Diesel TDI spełniający wymagania min. normy EURO 5 
5.  pojemność silnika [cm3] - od 1800 do 2500 
6.  moc silnika nie mniejsza niż 120 KM 
7.  napęd - przedni 
8.  skrzynia biegów manualna - 6 biegów do jazdy w przód + 1 wsteczny 

9. 
 rodzaj nadwozia - skrzyniowe, z podwójną kabiną na ramie, 4 drzwi, do 

przestrzeni pasażerskiej po lewej i prawej stronie, z ogranicznikiem otwarcia 

10. 

 skrzynia ładunkowa aluminiowa, burty odchylane z trzech stron 
- wymiary [mm] - długość do 2200, szerokość do 2000, wysokość do 400, 
- na tylnej burcie składany stopień wejściowy, 
- podłoga skrzyni ładunkowej wyłożona sklejką wodoodporną o grubości 

minimalnej 10 [mm], na to ryflowana aluminiowa blacha. 
- burty skrzyni ładunkowej wyłożone od wewnątrz sklejką wodoodporną o 

grubości minimalnej 10 [mm], 
- uchwyty do mocowania ładunku w podłodze skrzyni ładunkowej (min. 6 szt.) 
- przegroda ze sklejki wodoodpornej o grubości minimalnej 10 [mm] w 

przedniej części skrzyni ładunkowej o szerokości 350 [mm] wzmocniona 
stalowym stelażem - projekt do akceptacji przez Zamawiającego 

11. 

 tylna ściana kabiny osobowej z szybą, kabina osobowa oddzielona od skrzyni 
ładunkowej siatką z ogranicznikami na górze do przewożonych rur, a także z 
możliwością przymocowania do siatki różnych narzędzi i akcesoriów - projekt 
do akceptacji przez Zamawiającego 

12.  fotel kierowcy - z regulacją wysokości, fotel pasażera podwójny 
13.  tylne siedzenie trzyosobowe z zagłówkami oraz ze schowkiem pod siedzeniem 
14.  komplet dywaników gumowych do kabiny osobowej 
15.  czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa 
16.  szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie 
17.  klimatyzacja 
18.  radio fabryczne 
19.  centralny zamek sterowany pilotem 

20. 
 wspomaganie układu kierowniczego z kolumną kierownicy regulowaną w 

dwóch płaszczyznach 
21.  poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera 
22.  kolor nadwozia - biały 

23. 

 systemy hamulcowe wyposażone w: 
- system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, 
- elektroniczną blokadę mechanizmu różnicowego zapobiegającą poślizgowi 

jednego z napędzanych kół tracącego przyczepność, 
- system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania 

silnikiem, 
- system zapobiegający poślizgowi kół podczas przyśpieszania 
- elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy, 

24.  zbiornik paliwa o pojemności min. 80 litrów 



25.  ładowność [kg] - ok. 1100-1500 kg 
27.  uchwyty holownicze: z przodu demontowalny, z tyłu mocowany na stałe 
28.  niezależne zawieszenie przód i tył 
29.  koła - felgi min. 16” wyposażone w mini-kołpaki 
30.  samochód wyposażony w komplet opon zimowych oraz komplet opon letnich 
31.  koło zapasowe pełnowymiarowe 
32.  osłona nadkoli kół przednich i tylnych, osłony przeciw błotne przód i tył 

33. 
 belka sygnalizacyjna świetlna typu LED koloru pomarańczowego, z miejscem 

na napis zaproponowany przez zamawiającego o szerokości dopasowanej do 
szerokości dachu pojazdu - projekt do akceptacji przez Zamawiającego 

34. 

 gwarancja (książka gwarancji): 
- gwarancja na silnik i podzespoły jezdne min. 2 lata bez limitu kilometrów, 
- gwarancja na lakier min. 2 lata, 
- gwarancja na perforację nadwozia min. 10 lat, 
- gwarancja na pojazd kompletny min. 2 lata 

a) Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować przedmiot zamówienia 
spełniający wszystkie wymogi konieczne przedmiotu zamówienia opisane w kolumnie 
nr 2 powyższej tabeli. 
 

b) Odbiór samochodu bez wad nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego, 
oraz z załączoną m.in. kartą pojazdu, instrukcją obsługi pojazdu, wyciągiem ze 
świadectwa homologacji. W przypadku wykrycia wad fizycznych (zła jakość) 
Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu w ciągu 7 dni od daty dostawy, a 
Wykonawca jest zobowiązany do dostawy towaru wolnego od wad w terminie 7 dni 
od daty jego zwrotu. 

 

 

 


