
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu  

ul. Polna 109/111 

87-100 Toruń  

 

Ogłasza nabór ofert  

na: 

 

Zakup samochodu osobowego marki  

TOYOTA RAV4 z silnikiem 2,0 D-4D (143 KM) 6 M/T Start&Stop  

w wersji wyposażenia PRESTIGE 

przystosowanego do przeprowadzania egzaminów państwowych  

na prawo jazdy kat. BE. 

 

 

 

 

 

ZA 225 – 12/2018 

 

 

 

Toruń 25 lipca 2018 rok 
 



Opis przedmiotu  
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I. PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego marki TOYOTA model 

RAV4 z silnikiem 2,0 D-4D (143 KM) 6 M/T Start&Stop w wersji wyposażenia 

PRESTIGE, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2018 roku. 

2. Zamawiający wymaga aby samochód posiadał pakiet ubezpieczeń 

OC/AC/NNW/Assistance. 

3. Wyposażenie dodatkowe:  

• Pakiet Winter; 

• System multimedialny Toyota Touch 2 with Go (nawigacja); 

• Szyberdach; 

• Kolor samochodu – dowolny. 

4. Wyposażenie dodatkowe wymagane przepisami: 

• dodatkowy pedał hamulca roboczego dla egzaminatora; 

• dodatkowe lusterka zewnętrzne prawe i lewe; 

• ogumione koło zapasowe; 

• apteczka doraźnej pomocy; 

• instalacja elektryczna z możliwością podłączenia dodatkowego oświetlenia tablicy  

z literą „L", zamontowanej na dachu pojazdu; 

• atestowany hak holowniczy z zaczepem kulkowym, przystosowany do ciągnięcia 

przyczepy  o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 1400 kg, łatwy do 

demontażu. 

5. Dostarczony przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, musi spełniać 

aktualne warunki techniczne dot. pojazdów przeznaczonych do przeprowadzania 

egzaminów państwowych w zakresie kat. BE prawa jazdy. 

6. Pojazd powinien być fabrycznie nowy i wyprodukowany nie wcześniej niż 2018  roku, 

kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych,  wykonawczych  i 

  prawnych.  

7. Termin wykonania zadania: do 30 września 2018 roku. 
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8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zadania w pełnym zakresie. 

9. Zakup przedmiotu zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami 

umowy. 

 

II. Sposób opakowania i dostarczenia oferty. 

 

1. Ofertę należy przesłać do dnia  13  sierpnia 2018 roku, godz. 12:00  

na adres mailowy: administracja1@word.torun.pl lub pocztowy: 

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Toruniu 

ul. Polna 109/111, 87-100 Toruń 

z dopiskiem: 

• Oferta na zakup samochodu osobowego marki TOTOYA RAV4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający informuję, że nabór ofert/y nie jest jednoznaczny z koniecznością wyboru 

oferenta i podpisaniem umowy. 


