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Zapytanie Ofertowe 

Warszawa, 19.09.2017 

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A.  

jest zainteresowane wynajmem na okres 6 miesięcy jednego autobusu z 

dostawą do dnia 01.10.2017  o parametrach zawartych poniżej. Do oferty 

zawierającej cenę najmu za jeden miesiąc prosimy dołączyć propozycję 

Umowy najmu: 

WYMAGANE PARAMETRY 

1. Pojazd 

1.1. Rodzaj pojazdu 

*autobus,  liczba drzwi 1, 

*pojazd bezwypadkowy, 

*data produkcji (nie starszy niż 2017 rok produkcji), 

2. Parametry pojazdu 

2.2. Liczba miejsc 

*miejsca siedzące minimum  - 23 miejsc, 

2.3. Silnik 

*wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa, chłodzony cieczą, 

*czystość spalin minimum EURO 6, 

 *układ zasilania z chłodzeniem powietrza doładowującego, 

*gniazdo diagnostyczne, 

* maksymalna moc netto minimum 150 KM,  
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2.4. Skrzynia biegów 

*automatyczna, 

*producent mający serwis i przedstawicielstwo w kraju, zalecany ZF lub VOITH, 

2.6. Układ kierowniczy 

* wspomagany hydraulicznie, 

* kierownica z regulacją wysokości i pochylenia, 

2.7. Układ hamulcowy 

*pneumatyczny, dwuobwodowy, 

*okładziny cierne bezazbestowe, 

*system ABS oraz ASR lub EBS, (minimum) 

2.10.Ogrzewanie i wentylacja 

*ogrzewanie wodne, wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia silnika, realizowane za pomocą 

grzejników konwektorowych,  

*silniki wentylatorów nagrzewnic z regulowaną prędkością obrotową, 

*podłączony do układu chłodzenia, niezależny od pracy silnika agregat grzewczy typu WEBASTO lub 

równoważny o wydajności takiej, aby na postoju utrzymać wewnątrz temperaturę dodatnią około + 

20° C przy temperaturze zewnętrznej ujemnej - 10° C, 

*możliwość programowania załączenia agregatu grzewczego np. w nocy o określonej godzinie, 

*dachowa klimatyzacja dla pasażerów z indywidualnym rozprowadzeniem, 

2.13. Stanowisko kierowcy 

*lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie, 

*lusterka wewnętrzne zapewniające dostateczną widoczność przedziału pasażerskiego, 

 *gniazdo zapalniczki, 

2.14. Drzwi 

*sterowane drzwi z miejsca pracy kierowcy, przyciski sterowania  podświetlane  z sygnalizacją 

przystanku „na żądanie” i „otwarcia” oraz system niezależnego awaryjnego otwarcia wszystkich drzwi 
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z zewnątrz i wewnątrz, 

*zamykanie drzwi sygnalizowane akustycznie i świetlnie, 

2.15. Szyba przednia 

* warstwowa, klejona do nadwozia, 

2.16. Szyby boczne 

*szyby boczne przyciemnione, 

2.19. Siedzenia dla pasażerów 

*siedzenia uchylno-rozsuwane z pasami 3 – punktowymi, 

2.20. Wykończenie wnętrza 

* podłoga – płyta wodoodporna, pokryta wykładziną przeciwpoślizgową, zgrzewaną na łączeniach, 

3. Wyposażenie dodatkowe autobusu 

3.1. Inne urządzenia i wyposażenie 

*gaśnice – ilość zgodna z wymogami, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, klin pod koła, koło zapasowe, 

klucz do kół. 

*minimum jeden minitor 17’ 

*radio z DVD 

*mikrofon 

* 

3.2. Powłoki i kolorystyka 

* Poszyć zewnętrznych 

-powłoka zewnętrzne wykonana lakierami poliuretanowymi lub akrylowymi, o podwyższonej 

odporności na ścieranie przy myciu pojazdów na myjniach wieloszczotkowych. 

 (kolor biały) 

*Kolorystyka wnętrza 

-Poręcze pionowe i poziome oraz elementy metalowe siedzeń pasażerskich odporne na korozję. 

Wymienione i pozostałe elementy elementy wewnętrzne: poszycia boczne,  dachu, tkanina siedzeń w 
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dobrej tonacji, skomponowane kolorystycznie w sposób gwarantujący wysoką estetykę. 

3.4. Inne 

*ogranicznik prędkości do 100km/h 

*zbiornik paliwa minimum 100l 

*Autobus zarejestrowany 

*Ubezpieczenie OC + AC po stronie użytkownika. 

 

Oferty proszę kierować: 

za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres sekretariat@pkspolonus.pl, poczty, kuriera 

lub też dostarczona osobiście na  adres: 02-305 Warszawa ul. Aleje Jerozolimskie 144 do dnia 

25.09.2017 do godziny 15:00  

 


