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Załącznik nr 2


FORMULARZ CENOWY



Przedmiot zamówienia – wyceniony na podstawie zapisów SIWZ:


Lp.
Nazwa przedmiotu zamówienia
Marka, typ, nazwa handlowa
Ilość przedmiotu zamówienia
Cena jednostkowa netto
Stawka podatku VAT 
(w %)
Wartość netto
Wartość brutto
1
Autobus

1 szt.




RAZEM





Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.



        ________________________________________
				Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

										Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia

Należy opisać każdy z podanych wymagań Zamawiającego – bez wyjątku. 
Brak wartości/opisu (lub zapis „NIE”) w kolumnie „Parametry oferowane” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów, spowoduje odrzucenie oferty. Wartości podane w rubryce "Parametr wymagany" stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
AUTOBUS
1. Zamawiający wymaga by oferowany pojazd był nowy 
	
    ROK PRODUKCJI 2017
2. Termin dostawy: od 2 do 4 tygodni od daty podpisania umowy.
3. Marka, typ, nazwa handlowa pojazdu 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

						    
A. WYKAZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH
Lp.
Parametr wymagany
TAK/
NIE*
Parametr oferowany* (należy podać wartość parametru - w przypadku zaoferowania wartości odmiennej - niż podana w parametrach wymaganych).
Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym pojazdu 
I.
NADWOZIE

Długość  minimalna autobusu 7500 mm



Rozstaw osi minimum 4300 mm



Dopuszczalna homologowana masa całkowita autobusu  minimum 5500 KG


II.
SILNIK

Silnik z zapłonem samoczynnym (diesla) spełniający normę Euro 6



Pojemność silnika w granicach 2100 do 3200 cm3 moc min 160 kM


III
ZESPÓŁ  NAPĘDOWY

Skrzynia biegów- manualna



ZAWIESZENIE


IV.
Tylne koła bliźniacze

UKŁAD HAMULCOWY


V
Systemy ESP,ABS,ASR

WYPOSAŻENIE POJAZDU


VI.
Ilość miejsc siedzących minimum 23

Homologacja na minimum  22+1 osoby



Kolor autobusu – granatowy, czerwony lub srebrny metalik



Ogranicznik prędkości do 100 km/godz



Panoramiczne dwuwarstwowe przyciemniane szyby boczne



Tachograf



Immobiliser + autoalarm



Ścianka działowa za kierowcą przeźroczysta



Kamera cofania



Przedział pasażerski izolowany dźwiękowo-termicznie



Tylny bagażnik pogłębiony i podświetlony



Podłoga pokryta wykładziną wysokiej jakości



Ściany boczne, słupki pokryte tapicerką miękką



Centralny zamek



Tempomat



Wysokość przedziału pasażerskiego minimum 1900 mm



Klimatyzacja dachowa z rozprowadzeniem w półkach



Klimatyzacja dla kierowcy



Oświetlenie wnętrza centralne, podświetlany sufit



Półki na bagaż podręczny podświetlane z panelem sterowania dla pasażerów /nawiew, oświetlenie, głośnik/



Ogrzewanie konwektorowe na całej długości po obu stronach pojazdu



Fotele turystyczne, pasy 3 punktowe, podłokietniki, stoliki



Fotel pilota składany



Monitor - 15”, DVD, mp3 ,radio, mikrofon



Drzwi tylne skrzydłowe z szybami



Dodatkowo komplet opon  na sezon zimowy



Gwarancja niezależnie od przebiegu na co najmniej 24 miesiące



Serwis całkowity wraz z zabodową w promieniu max 300 km od Okszowa



Termin realizacji – od 2 do 4 tygodni od momentu podpisania umowy



Długość  minimalna autobusu 7500 mm







