REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W KIELCACH
Kielce, dnia 29 października 2019 r.
WAII1.220.9.2019

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 17 października 2019 r.
dotyczącego zakupu wraz z dostawą jednej sztuki fabrycznie nowego (wcześniej nierejestrowanego)
samochodu osobowego dla potrzeb Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Zamawiający-

Regionalna Izba Obrachunkowa

zawartych w pkt II zapytania ofertowego

w Kielcach, niniejszym

oraz minimalne

zmiany opisu parametrów

z dnia 17 października 2019 r.

Treść pkt II ppkt 2 - Szczegółowy opis przedmiotu
Podane parametry

dokonuje

zamówienia

otrzymuje

wyposażenie samochodu preferowane

brzmienie:
przez Zamawiającego.

Dopuszcza

się w tym zakresie niewielkie odchylenia, które nie wpłyną w istotny sposób na walory użytkowe samochodu.
Lp.

Opis
L
2.
3.

Samochód osobowy, fabrycznie nowy
Nadwozie

rok produkcji 2019
sedan

Pojemność skokowa

od 1350 cm"

4.

Moc minimalna

95 KM

5.
6.
7.

Norma emisji spalin
Skrzynia biegów
Liczba miejsc siedzących

Euro 6
manualna S-lub 6- stopniowa
5

8.

Paliwo
Zużycie paliwa - cykl miejski

benzyna bezołowiowa
max 9 1/100 km

9.

lub olej napędowy

Zużycie paliwa - cykl pozamiejski

max 61/100 km

Typ napędu
Kolor nadwozia

napęd na przednią oś
brak wymogu

13.

Rozstaw osi

min. 2620 mm

14.
15.

Rozstaw kół przednich/tylnych
Szerokość nad tylnymi podłokietnikami

min. 1515 mm
min. 1400 mm

16.
17.

Gwarancja na silnik i podzespoły
Gwarancja na powlokę lakierniczą

min. 2 lata bez limitu kilometrów
min. 3 lata

18.

Poduszka powietrzna

czołowa i boczna dla kierowcy i pasażera

19.

Poduszki powietrzne

kurtynowe

20.
2lo

4 drzwi

10.
11.
12.

Wyposażenie

22.

Zagłówki przednie
Regulowane na wysokość zagłówki na tylnej kanapie

23.

ABS lub równoważne

24.
25.
26.

- podczas ostrego hamowania

nie dopuści do zablokowania

System wspomagania nagłego hamowania
Blokada przeciwuruchomieniowa
(immobiliser)
Zdalne sterowanie centralnego zamka (kluczyk z pilotem)
Klimatyzacja
Elektrycznie sterowane szyby z przodu

27.
28.
29.

Instalacja radiowa z głośnikami
Termometr zewnętrzny

30.

Komputer pokładowy

kół

31.

Czujniki parkowania

z tyłu

32.

Światła do jazdy dziennej

33.

Komplet gumowych

34.
35.
36.

Felgi stalowe z oponami zimowymi
Komplet kół letnich
Koło zapasowe

37.
38.

Instrukcja obsługi w języku polskim
Karta gwarancyjna

39.
40.
41.

Świadectwo homologacji
Książka serwisowa
Karta pojazdu

42.
43.

Gaśnica
Trójkąt ostrzegawczy

dywaników

wewnętrznych

Zmianie nie ulegają pozostałe warunki zawarte w zapytaniu ofertowym

Jednocześnie

zmienia

się

termin

składania

na adres: Regionalna Izba Obrachunkowa

ofert

z dnia 17 października 2019 r.

do dnia 5 listopada 2019 r. do godziny 1100

w Kielcach, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce lub droga elektroniczną

na adres biuro@kielce.rio.gov.pl

Z uwagi na wartość zamówienia,

do niniejszego postępowania

nie mają zastosowania

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
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