
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dn. 21.09.2021 r. 
 
DOTYCZY: Zakup i dostawa samochodów dostawczych w związku z umową dotacji nr 341/2021/Wn14/OZ-PO-

go/D z dn. 14.05.2021 r. realizowaną przez Bank Żywności w Olsztynie ze środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 

Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu 

odpadów (przedsięwzięcie pn. „Modernizacja środków transportu i doposażenie infrastruktury 

magazynowo - transportowej Banku Żywności w Olsztynie”) 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
1. Zadanie nr 1: ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO TYPU FURGON – 2 szt. 

 
Minimalne parametry techniczne: 
 

1) przeznaczenie: samochód dostawczy 
2) rodzaj napędu: diesel 
3) pojemność silnika: od 1400 cm3 
4) moc silnika: od 90 KM 
5) norma emisji spalin Euro 6 
6) wymiary zewn. ok.: rozstaw osi: od 2662 mm, długość: od 4021 mm, szerokość: od 1835 mm, wysokość: 

od 
1630 mm 

7) typ zawieszenia: mechaniczne 
8) rodzaj nadwozia: zabudowa izotermiczna z homologacją 
9) grubość ścianek bocznych - od 50 mm 
10) grubość sufitu – od 70 mm 
11) podłoga i poszycie wewnętrzne ścian izolowane, wykończone laminatem  
12) obciążenie przestrzeni ładunkowej: od 400 kg 
13) zamknięcie tyłu drzwiami dwuskrzydłowymi, odsuwane drzwi boczne izolowane w zakresie grubości 

(drzwi) ze względu na umożliwienie przesuwania 
14) punkt odpływowy w podłodze 
15) przednia ściana zabudowy przygotowana do montażu agregatu chłodniczego 
16) wyposażenie: agregat chłodniczy: zasilany od silnika auta 
17) klimatyzacja min. manualna 
18) oświetlenie przedziału ładunkowego 
19) radio z min.: bluetooth, sterowane systemem audio z kierownicy z funkcją zestawu głośnomówiącego 
20) gniazdo 12V 
21) opony całoroczne 
22) pełnowymiarowe koło zapasowe 
23) poduszka powietrzna min. po stronie kierowcy 
24) system bezpieczeństwa ESC 
25) centralny zamek z pilotem 
26) gwarancja: min. 24 m-ce 
27) instrukcja obsługi w jęz. polskim 

 
2. Zadanie nr 2: ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO TYPU MINIBUS – 1 szt. 

 
Minimalne parametry techniczne: 
 

1) przeznaczenie: samochód dostawczy 
2) rodzaj napędu: diesel 
3) pojemność silnika: od 1600 cm3 
4) moc silnika: od 100 KM 



5) norma emisji spalin Euro 6 
6) wymiary zewn.: rozstaw osi: od 2633 mm, długość: od 4573 mm, szerokość: od 1786 mm, wysokość: od 

1625 mm 
7) typ zawieszenia: mechaniczne 
8) rodzaj nadwozia: zabudowa izotermiczna z homologacją 
9) grubość ścianek bocznych - od 50 mm 
10) grubość sufitu – od 70 mm 
11) podłoga i poszycie wewnętrzne ścian izolowane, wykończone laminatem  
12) przestrzeń ładunkowa: od 3,5 m3 
13) zamknięcie tyłu drzwiami dwuskrzydłowymi, odsuwane drzwi boczne izolowane w zakresie grubości 

(drzwi) ze względu na umożliwienie przesuwania 
14) punkt odpływowy w podłodze 
15) przednia ściana zabudowy przygotowana do montażu agregatu chłodniczego 
16) wyposażenie: agregat chłodniczy: zasilany od silnika auta 
17) klimatyzacja min. manualna 
18) oświetlenie przedziału ładunkowego 
19) radio z min.: bluetooth, sterowane systemem audio z kierownicy z funkcją zestawu głośnomówiącego 
20) gniazdo 12V 
21) opony całoroczne 
22) pełnowymiarowe koło zapasowe 
23) poduszka powietrzna min. po stronie kierowcy 
24) system bezpieczeństwa ESC 
25) centralny zamek z pilotem 
26) tempomat 
27) lusterka regulowane elektrycznie 
28) gwarancja: min 24 m-ce 
29) instrukcja obsługi w jęz. polskim 

 


