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Opis przedmiotu zamówienia  

oraz inne wymagania Zamawiającego 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu             

SKODA KAROQ STYLE ( rok produkcji - 2022 r.) oraz zaoferowanie pełnego 

pakietu ubezpieczeniowego dla tego samochodu. 

 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO dotyczące parametrów technicznych 

(parametry minimalne) oferowanego samochodu: 

 

1) Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2022; 

2) Kolor biały, czarny, grafitowy, srebrny  lakier metalizowany lub perłowy 

3) silnik benzynowy o poj. ok 1500 cm3 i o mocy od 100 KM 

4) nadwozie  SUV; 

5) skrzynia biegów automatyczna 7 biegowa; 

6) pasy bezpieczeństwa w pierwszym rzędzie: 

a. napinacze bezpieczeństwa 

b. ograniczniki siły napięcia 

 

7) czujniki parkowania z tyłu oraz z przodu; 

8) wybór profilu jazdy; 

9) front Assist – kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania; 

10) gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej; 

11) system wspomagania ruszania pod wzniesienia; 

12) kamera cofania; 

13) bez kluczykowy system obsługi samochodu; 

14) komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem  Maxi-DOT; 

15) radio z możliwością korzystania z nawigacji, telefonu; 

16) zestaw głośnomówiący; 

17) fotele podgrzewane z przodu 

18) kurtyny powietrzne i boczne poduszki powietrzne z przodu; 

19) podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby; 

20) tempomat z ograniczeniem prędkości; 

21) dywaniki tekstylne, przód i tył; 

22) manualna regulacja odcinka lędźwiowego dla przednich foteli; 

23) poduszka kolanowa kierowcy; 

24) norma emisji spalin Euro 6; 

25) emisja dwutlenku węgla do atmosfery w cyklu mieszanym nie więcej niż 144 g/km; 
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INNE  WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO: 

3  Warunki gwarancji: 

Zamawiający wymaga zaoferowania: 

1) co najmniej 2 lata gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie pojazdu liczone od dnia 

zakupu – bez limitu kilometrów. 

2) co najmniej 5 lat gwarancji na perforację nadwozia. 

 

4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia serwisu gwarancyjnego                                        

i pogwarancyjnego w autoryzowanej stacji obsługi oferowanej marki na terenie miasta 

Racibórz lub w miejscowości w promieniu 30  km licząc od granic miasta. 

 

5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zaoferowania pełnego pakietu ubezpieczeniowego 

AC, OC, NW przez okres 1 roku oraz bezpłatną usługę Assistance w okresie 2 lat.  

 

6. Dostępność samochodu do 31 października 2022r.  
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