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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowegoOpis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia
usługa wynajmu samochodu osobowego klasy niższej średniej (segment C)
na potrzeby LAWP w Lublinie

Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu samochodu osobowego klasy niższej
średniej (segment C) na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości
w Lublinie.
• Czas wynajmu – od dnia 1.01.2018 r. do 30.06.2019 r.
• Dopuszczalne kolory nadwozia: biały, czarny, srebrny, szary, grafitowy, granatowy
• Szacowany miesięczny przebieg – 2000 km
• Miejsce użytkowania pojazdu – terytorium Polski
I.
Minimalne parametry samochodu będącego przedmiotem najmu:
1. Samochód osobowy, klasy średniej – segment min. „C”
2. Rok produkcji II połowa 2016 lub 2017
3. Przebieg max. 20 tys. km
4. Silnik benzynowy o poj. min. 1,5 l (min. 1500 cm3)
5. Moc silnika min. 130 KM
6. Rozstaw osi - min. 2600 mm
7. Automatyczna skrzynia biegów
8. Wymiary zewnętrzne - dł. x szer. x wys. (mm) – min. 4250 x min. 1500 x min. 1420
9. Liczba siedzeń: 5
10. Liczba drzwi: 5
11. Typ nadwozia: Hatchback
12. Samochód powinien spełniać wymagania normy emisji spalin EURO 6
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Minimalne wyposażenie:
Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
Autoalarm i immobiliser
Centralny zamek sterowany pilotem
ABS, ESP
Czujnik parkowania z tyłu i z przodu
Fabryczna nawigacja wbudowana w deskę rozdzielczą
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7. Minimum sześć poduszek/kurtyn powietrznych
8. System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
9. System elektronicznej kontroli stabilności toru jazdy
10. Trzy zagłówki tylne z regulacją wysokości
11. Wspomaganie układu kierowniczego
12. Regulacja kolumny kierownicy w dwóch osiach
13. Układ kierowniczy przystosowany do ruchu prawostronnego
14. Koła z felgami o rozmiarze maksymalnie 16 cali z oponami letnimi i z oponami
zimowymi.
15. Elektrycznie podnoszone szyby boczne z przodu i z tyłu pojazdu
16. Dywaniki gumowe i welurowe
17. Oświetlenie wnętrza z przodu i z tyłu pojazdu
18. Podłokietnik między przednimi fotelami

III.
Usługa wynajmu samochodu musi zawierać w przedstawionej cenie:
• Kompleksową obsługę techniczną w trakcie wynajmu samochodu obejmującą między
innymi: organizację koniecznych dla prawidłowej eksploatacji przeglądów, sezonową
wymianę ogumienia, wymianę filtrów, olejów itp.
• Opłacone i ważne przez co najmniej okres trwania umowy pełne ubezpieczenie OC
i AC;
• Pakiet
Assistance
na
terenie
Polski
obejmujący
usługę
holowania
niesprawnego/uszkodzonego pojazdu;
• Zapewnienie samochodu zastępczego zbliżonej klasy w przypadku kolizji/usterki
uniemożliwiającej dalszą jazdę jak również prawidłowe i niezakłócone korzystanie
z pojazdu na pełen okres naprawy na terenie Polski w maksymalnie 8 godzin od
zweryfikowania usterki.
IV.
Wymagania dotyczące serwisu:
• Stacja serwisowa powinna znajdować się w odległości maksymalnie 50 km od siedziby
Zamawiającego
• Stacja serwisowa powinna być czynna przynajmniej od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 15:00.
V.
•

Wymagania dotyczące płatności
Faktury VAT będą wystawiane w następujący sposób:
Dane nabywcy:
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Województwo Lubelskie
ul. Artura Grottgera 4
20-029 Lublin
NIP 712 290 45 45
Dane odbiorcy:
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie,
ul. Wojciechowska 9 a
20-704 Lublin.
•

Adresem korespondencyjnym (do dostarczania FAKTUR, pism itp.), jest adres:
Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Wojciechowska
9a 20-704 Lublin.

Pojazd nie może być oznaczony jako pojazd wynajmowany, nie może posiadać żadnych
innych oznaczeń za wyjątkiem oznaczeń producenta.

