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„Dostawa samochodu elektrycznego typu Furgon na potrzeby 

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa””

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu elektrycznego typu

Furgon rocznik 2021 na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”. Pojazd

musi być fabrycznie nowy, niezarejestrowany, sprawny technicznie, wolny od jakichkolwiek

wad i praw osób trzecich, w stanie kompletnym i zdatnym do używania. 

Sprzedawca  dostarczy  pojazd  na  koszt  własny  do  siedziby  Centrum Wspierania  Rodzin

„Rodzinna Warszawa” – ul. Stara 4 w Warszawie (00-231) wraz z dokumentami w języku

polskim  wymaganymi  do  jego  zarejestrowania,  książkami  serwisowymi  i  gwarancyjnymi,

aktualnymi świadectwami homologacji oraz instrukcjami obsługi.

Szczegółowe minimalne wymagania:

Rok produkcji 2021

Rodzaj nadwozia furgon

Rodzaj silnika Elektryczny 100% (brak silnika spalinowego)

Moc maksymalna silnika nie mniej niż 85 kW

Emisja CO2 0 g/km (pojazd zeroemisyjny)

Kierownica
po lewej stronie (pojazd przeznaczony do ruchu 

prawostronnego)

Liczba drzwi nie mniej niż 4 szt.

Liczba miejsc siedzących w kabinie 

pasażerskiej
3

Dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg (homologacja ciężarowa kategorii N1)

Akumulator trakcyjny
fabrycznie nowy, wolny od wad akumulator litowo-

jonowy



Pojemność akumulatora trakcyjnego nie mniej niż 35,5 kWh

Ładowność nie mniej niż 700 kg

Minimalny rozstaw osi 3600 mm

Maksymalny rozstaw osi 4050 mm

Ładowanie prądem stałym (DC) Tak

Ładowanie prądem zmiennym (AC) Tak

Wyposażenie:

 wspomaganie układu kierowniczego

 immobiliser

 systemy bezpieczeństwa ASP, ESP

 trzypunktowe  pasy  bezpieczeństwa  z  regulacją  wysokości  (z  elektrycznym

napinaczem pasów)

 ostrzeżenie informujące o niezapiętych pasach bezpieczeństwa

 poduszka powietrzna czołowa kierowcy

 uchwyty do mocowania ładunku

 dwa kluczyki

 centralny zamek

 klimatyzacja

 przewód do ładowania

 koło zapasowe lub zestaw naprawczy do opon

Określone  wyżej  wyposażenie  jest  wyposażeniem  minimalnym.  Zamawiający  dopuszcza

możliwość  zaoferowania  samochodu  z  wyposażeniem  zawierającym  inne  elementy

niewymienione powyżej.

Kolor: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

Gwarancja na: samochód: minimum 24 miesiące.

Zamawiający wymaga, aby dla oferowanej marki istniała co najmniej jedna autoryzowana

stacja  obsługi  samochodów  elektrycznych  w  odległości  do  30  km  od  siedziby

Zamawiającego (Odległość mierzona w linii prostej).


