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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i wymiana opon zimowych przeznaczonych do samochodu 

osobowego”. 

2. Parametry techniczne kompletu 4 szt. opon zimowych do samochodu osobowego marki Toyota Avensis 

Touring Sports o parametrach nie gorszych jak poniżej: 

Rozmiar: 215/55/R17 

Indeks nośności: min. 98 – maksymalne obciążenie opony 750 kg 

Indeks prędkości nie mniej niż: V – maksymalna prędkości 240 km/h 

opona o wzmocnionej konstrukcji i podwyższonej nośności 

poziom efektywności paliwowej: minimum „C” 

przyczepność na mokrej powierzchni: minimum „B” 

głośność: nie większa niż 72 dB 

Zamawiający wymaga, by opony były wyprodukowane w roku bieżącym tj. 2017. 

3. Opony powinny posiadać nalepkę lub etykietę zawierającą informacje na temat określonych parametrów 

opony. 

4. Opony muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami technicznymi 

opracowanymi przez producenta powinny być: jednakowe, fabrycznie nowe, nienoszące śladów 

użytkowania ani zużycia wynikającego z przechowywania w niewłaściwych warunkach, nie 

regenerowane, klasa premium, radialne. 

5. Wykonawca dokona, zdemontowania 4 szt. opon letnich oraz montażu i wyważenia 4 szt. opon zimowych 

z czujnikami ciśnienia powietrza, które należy prawidłowo podłączyć a następnie skonfigurować system 

TPMS w samochodzie Zamawiającego. Zamawiający informuje że opony zamontowane są na felgach 

aluminiowych 17” i na tychże zostaną zamontowane opony zimowe. Wymiana powinna być dokonana w 

autoryzowanym serwisie producenta samochodu. Samochód posiada gwarancje. 

6. Wykonawca wskaże warsztat w którym dokonana zostanie zmiana opon. Warsztat nie może mieścić się 

dalej niż 10 km od siedziby Zamawiającego, tj. ulicy Stanisława Dubois 5A. 

7. Zamawiający zleci wykonanie dostawy w terminie do 30 dni od dnia zlecenia. Wymiana nastąpi w dni 

robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15. 

8. Zamawiający we własnym zakresie dostarczy pojazd do warsztatu Wykonawcy. 

9. Opony muszą być objęte minimum 12 miesięczną gwarancją liczoną od dnia dostawy. 

10. Do oferowanego produktu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kartę charakterystyki potwierdzające 

spełnianie wymaganych parametrów. 

11. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury lub 

rachunku, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku do 

siedziby Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze lub 

rachunku. 


