
Załącznik nr 2 

 
Opis przedmiotu zamówienia 

Warunki i opis kryteriów wyboru samochodów osobowo-terenowych typu pick-up (S2.) 
 

I. Podstawowe warunki spełnienia wyboru 

 
1) podwójna kabina 5-cioosobowa; 

2) silnik wysokoprężny czterocylindrowy o pojemności minimum 1898 cm3; 

3) moc silnika minimum 150 KM; 

4) norma spalania minimum euro 6; 

5) skrzynia biegów – manualna lub automatyczna; 

6) napęd na 4 koła; 

7) blokada mechanizmu różnicowego (dyferencjału); 

8) gniazdo 12V; 

9) wysoka zabudowa skrzyni ładunkowej (nie mniejszej niż wysokość kabiny); 

10) stalowa osłona silnika i skrzyni biegów; 

11) fabrycznie montowany hak holowniczy na przyczepę do 3,5 tony (zamawiający dopuszcza hak 

holowniczy zamontowany w Polsce wraz z homologacją); 

12) regulowane siedzenie kierowcy; 

13) regulowana kolumna kierownicza; 

14) klimatyzacja; 

15) opony wraz z obręczami przystosowane do jazdy zarówno na nawierzchni utwardzonej jak i  

w terenie, wielosezonowe lub 2 komplety opon: zimowe i letnie wraz z wymianą sezonową  

(2 razy w roku) w cenie raty najmu; 

16) rozmiar obręczy (felg) - min 16”; 

17) pełne koło zapasowe ze stalową obręczą (zestaw narzędzi do zmiany koła); 

18) kąt natarcia [stopnie] - minimum 28; 

19) kąt zejścia [stopnie] - minimum 25; 

20) prześwit [mm] - minimum 215; 

21) wymiary przedziału bagażowego: długość/szerokość/wysokość [mm] – minimum: 

1550/1530/465; 

22) immobilizer i/lub autoalarm. 

 
II. Kryteria 

 
1. Cena najmu - waga 85% 

W kryterium „Cena najmu” każda z ofert oceniana będzie według poniższego wzoru:  

Pc = (Cmin / C) x 100, 00 pkt x 85%,  
gdzie:  

Pc – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie;  
C min – najniższa cena ofertowa spośród ofert podlegających ocenie;  

C – cena ofertowa ocenianej oferty. 

 
2. Limit kilometrów - Waga 5% 

Opłata za każdy kilometr przejechany poza szacowanym limitem kilometrów – 30.000 dla każdego 
samochodu przez okres 24 miesięcy – wyniesie ………………… zł brutto. 

 
O – Opłata za 1 km przekroczenia łącznego limitu przebiegu kilometrów. 

Ocena ofert dokonana zostanie wg wzoru: 

W kryterium „Opłata” każda z ofert oceniana będzie według poniższego wzoru:  
Po = (Omin / O) x 100, 00 pkt x 5%,  

gdzie:  
Po – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie;  

O min – najniższa cena ofertowa spośród ofert podlegających ocenie;  

O – opłata ofertowa ocenianej oferty. 
W przypadku gdy oferowane samochody będą miały inną cenę za „limit kilometrowy” będzie 

obliczona średnia z dwóch aut i wynik wstawiony do wzoru. 



 

3. Dodatkowe warunki spełnienia wyboru – kryterium wyposażenia dodatkowego. Waga 10% 
Punkty przydzielone są za każde „TAK” w poniższej tabeli.  

W kryterium wyposażenia dodatkowego każda z ofert oceniana będzie według poniższego wzoru:  
Pw = (W/ Wmax) x 100,00 pkt x 10 %,  

gdzie:  

Pw – liczba małych punktów przyznanych ocenianej ofercie;  
W max – maksymalna ilość małych pkt możliwa do uzyskania; 23 pkt 

W – ilość uzyskanych pkt ocenianej oferty. 
 

L.p. Opis parametru / wyposażenia Ilość pkt1 

1.  Gniazdo 12V umiejscowione w tylnej części samochodu (skrzyni ładunkowej) 1 

2.  Gniazdo 12V umiejscowione w tylnej części kabiny samochodu 1 

3.  Uchwyty do mocowania ładunku (zaczepy zewnątrz, wewnątrz skrzyni ładunkowej) 2 

4.  Tylne siedzenie składane 2 

5.  Poduszki (kurtyny) powietrzne dla pasażera boczne 2 

6.  Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy (zabezpieczenie przed kradzieżą) 1 

7.  Regulacja zasięgu reflektorów automatyczna lub półautomatyczna 1 

8.  Stalowa osłona zbiornika paliwa 5 

9.  Alternator z układem zarządzania energią 1 

10.  Wskaźnik temperatury zewnętrznej; 1 

11.  Klimatyzacja z regulacją automatyczną temperatury minimum 2 strefowa 2 

12.  System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem 2 

13.  System zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania 2 

 

4. Wykonawca może nie zaakceptować umowy Zamawiającego, jednakże w tym przypadku musi 
przesłać projekt własnej umowy. Zamawiający ma prawo nie zaakceptować warunków zawartych 

w umowie przesłanej przez Wykonawcę i odrzucić ofertę. 
 

5. Oferta wybrana to oferta z największa liczba punktów uzyskanych po podliczeniu punktów 
ze wszystkich powyższych kryteriów oraz spełniająca warunek z pkt 4.  

 

6. Inne, niewskazane powyżej wyposażenie dodatkowe znajdujące się na wyposażeniu auta nie będzie 
punktowane. 

 
7. Jeżeli Wykonawca nie ujmie wszystkich składowych czynników cenotwórczych w formularzu 

ofertowym, Zamawiający doliczy je sam do ceny oferty.  

 

                                                 
1
 Ilość możliwych małych punktów do zdobycia 


