
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ): 

 
 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie 1 szt. samochodu osobowego o 

napędzie 100% elektrycznym, na potrzeby Balet Dworski Cracovia Danza. Samochód musi 

być wyposażony w akumulator trakcyjny. 

Pojazd powinien być fabrycznie nowy lub nie starszy niż 1 rok (data produkcji 2017-

2019, pierwsza rejestracja 2018-2019 lub przed pierwszą  rejestracją. 

Pojazd musi być kompletny, z homologacją (umożliwiającą zgodnie z 

obowiązującymi przepisami dopuszczenie do ruchu na obszarze Polski) oraz wolny od wad 

technicznych i prawnych.  

Sprzedawca dostarczy pojazd na koszt własny do siedziby Balet Dworski Cracovia 

Danza, Plac na Groblach  7, 30- 101 Kraków wraz z dokumentami w języku polskim 

wymaganymi do zarejestrowania, książką serwisową i gwarancyjną, aktualnym świadectwem 

homologacji oraz instrukcją obsługi. 

Sprzedawca musi posiadać autoryzowany serwis dla samochodów elektrycznych na 

terenie Krakowa lub na terenie kraju. W przypadku punktu serwisowego oddalonego od 

siedziby Kupującego w odległości większej niż 100 km Sprzedawca zobowiązany będzie do 

przywiezienia i odwiezienia pojazdu na swój koszt.  

 

 

Szczegółowe minimalne wymagania: 

1. Rok produkcji: 2017-2019, pierwsza rejestracja 2018-2019  lub przed pierwszą 

rejestracją,  
2. Rodzaj nadwozia: samochód osobowy 

3. Liczba drzwi 4 lub 5 

4. Drzwi bagażnika przeszklone (szyba ogrzewana + wycieraczka), 

5. Liczba miejsc siedzących: pięć 

6. Rodzaj silnika: elektryczny 

7. Paliwo: prąd elektryczny 

8. Akumulator trakcyjny: fabrycznie nowy lub nie starszy niż 1 rok, wolny od wad 

akumulator litowo-jonowy, o pojemności energetyczna nie mniej niż 30 kWh,  

9. Układ ładowania: adaptacyjny jedno-trójfazowy, możliwość ładowania ze 

standardowego gniazda domowego 230V. 

10. Moc maksymalna  silnika: nie mniej niż 50 KM 

11. Zasięg minimalny w cyklu NEDC (New European Driving Cycle): nie mniej niż 250 

km. 

12. Kolor nadwozia: dowolny 

13. Długość całkowita bez haka holowniczego: nie mniej niż 4450 mm  
14. Szerokość całkowita bez lusterek bocznych: nie mniej niż 1700 mm 

15. Wysokość całkowita bez relingów dachowych: nie mniej niż 1800 mm 

16. Wyposażenie: 

1) Wyposażenie specjalne: 

 przewód ładowania do Wall-Box’ów i terminali publicznych – minimalna 

długość przewodu 6 metrów 

 przewód do okazjonalnego ładowania z gniazda domowego 230V– minimalna 

długość przewodu 6 metrów 

2) Bezpieczeństwo: 

 Hamulce tarczowe przód i tył 

 System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania 



 System rozdziału sił hamowania 

 System stabilizujący tor jazdy 

 System wspomagania hamowania 

 Poduszki powietrzne – kierowcy i pasażera 

 Regulowane przednie pasy bezpieczeństwa z napinaczami 

 Przednie reflektory przeciwmgielne 

 Światła do jazdy dziennej 

 ABS,BA, EBD 

 ESP 

3) Wygląd zewnętrzny: 

 Felgi ze stopów lekkich, nie mniej niż 15 cali, z oponami zimowymi 

4) Inne: 

 Tempomat inteligentny 

 Ogranicznik prędkości 

 Kontrola ciśnienia w oponach 

 Inteligentny kluczyk 

 Światła dzienne w technologii led 

 Klimatyzacja 

 Szyby i lusterka sterowane elektrycznie 

 Wspomaganie kierownicy 

 Regulowana kolumna kierownicy 

 Automatyczna klimatyzacja 

 Kanapa dla 3 pasażerów w drugim rzędzie siedzeń składana 

 Fabryczny immobilizer 

 Centralny zamek sterowany pilotem 

 Elektrycznie sterowane szyby przednie 

 Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne 

 Fabryczny radioodtwarzacz  

 Fabryczna instalacja radiowa z co najmniej 2 głośnikami 

 Fabryczny autoalarm  

 Komputer pokładowy 

 Fotel kierowcy z regulacją wysokości 

 Koło zapasowe pełnowymiarowe 

 Dywaniki dla wszystkich rzędów siedzeń 

 

17. Sprzedawca udzieli gwarancji: 

1) Standardowe elementy samochodu - na minimum 3 lata lub 100 000 km 

2) Elementy napędu elektrycznego - na minimum 5 lat lub 100 000 km 

3) Pojemność akumulatora trakcyjnego - na minimum 5 lat lub 100 000 km 

4) Perforację karoserii – na minimum 10 lat bez limitu kilometrów 

18. Maksymalny termin dostawy do 30 listopada.  

 

 
 
 
 


