Toruń, 12.09.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

„Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Gostynińskiego oraz
podległych jednostek na lata 2017/2020”
(ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych o numerze 581159-N-2017 z dnia 2017-

08-31 r.)
W dniu 12.09.2017 r., o godzinie 10:15 w siedzibie EIB SA: sala konferencyjna I piętro, przy ul.
Jęczmiennej 21 w Toruniu miało miejsce otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na usługę
„Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Gostynińskiego oraz podległych
jednostek na lata 2017/2020”

I.

Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Poszczególne części obejmują następujące
rodzaje ubezpieczeń:

Część 01 zamówienia:

(a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
(b) Ubezpieczenie

odpowiedzialności
i posiadanym mieniem,

cywilnej

w

związku

z

prowadzoną

działalnością

Część 02 zamówienia:

(a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe.
Część 03 zamówienia-Ubezpieczenia komunikacyjne:

(a) Obowiązkowe

ubezpieczenie

odpowiedzialności

cywilnej

posiadaczy

pojazdów

mechanicznych,

(b) Ubezpieczenie autocasco,
(c) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem
pojazdów mechanicznych,

(d) Ubezpieczenie assistance.
II.

Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia (za cały 36-miesięczny okres jego realizacji):

−

Część 01 zamówienia: 135 000,00 zł;

−

Część 02 zamówienia: 24 000,00 zł;

−

Część 03 zamówienia: 165 000,00 zł;

III.

W terminie, tj. do 12.09.2017 r., do godz. 10:00 wpłynęły następujące oferty:
Część 01
(w zł)

Wykonawca

Część 02
(w zł)

Część 03
(w zł)

Uniqa TU SA z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska
132, 90-520 Łódź

125 364,39 zł

21 000,00 zł

X

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul.
Raabego 13, 02-793 Warszawa

118 137,00 zł

X

123 723,00 zł

IV.

Termin wykonania zamówienia:

Dla części 01, 02, 03 zamówienia: od 01.10.2017 r. do 30.09.2020 r. i dzieli się na trzy roczne okresy
rozliczeniowe:
pierwszy okres rozliczeniowy:
drugi okres rozliczeniowy:
trzeci okres rozliczeniowy:

−
−
−
V.

od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

Warunki płatności:

Składka ubezpieczeniowa za część 01, 02, 03 zamówienia zostanie opłacona - zgodnie z

harmonogramem płatności określonym w Załączniku nr 5 do SIWZ – wzory umów.

Przypomina się, że Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP w terminie 3 dni od dnia
przekazania niniejszej informacji, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inny Wykonawca, który
złożył ofertę w niniejszym postępowaniu. W sytuacji, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy
kapitałowej co inny Wykonawca, wraz ze złożeniem oświadczenia, może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

