Starostwo Powiatowe w Malborku
Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej
OR.272.42.2018.MS

Malbork, dnia 20.12.2018r.

Wszyscy Zainteresowani
(strona internetowa Zamawiającego)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTY
Zamawiający Powiat Malborski z siedzibą przy Placu Słowiańskim 17, 82-200 Malbork w dniu
18.12.2018r. dokonał otwarcia ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu
pn. „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności i pojazdów Zamawiającego”
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości:
430.000,00 zł brutto, w tym:
- Część I: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego: 300.000,00 zł brutto;
- Część II: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego:

130.000,00 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert wyznaczonego na dzień 18.12.2018r. do godziny 12oo do siedziby
Zamawiającego wpłynęły łącznie 2 oferty. Poniżej wymieniono wykonawców oraz zaproponowane
przez nich warunki realizacji ww. zamówienia:

Nazwa wykonawcy

OFERTY ZŁÓŻONE NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA
Cena
Termin realizacji

Warunki płatności

Oferta nr 2
Towarzystwo
Ubezpieczeń
Wzajemnych „TUW”
Oddział w Elblągu
ul. Królewiecka 108
82-300 Elbląg

221.169,00 zł

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

Nazwa wykonawcy

OFERTY ZŁÓŻONE NA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA
Cena
Termin realizacji

Warunki płatności

Oferta nr 1
Balcia Insurance SE
Spółka europejska
Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 136
02-305 Warszawa

103.326,00 zł

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

97.728,00 zł

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

Oferta nr 2
Towarzystwo
Ubezpieczeń
Wzajemnych „TUW”
Oddział w Elblągu
ul. Królewiecka 108
82-300 Elbląg

Wykonawcy zaakceptowali warunki realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z [postanowieniami
SIWZ, w tym m.in. dotyczące warunków płatności
Zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r.
poz. 1986) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych, przekazuje Zamawiającemu:
a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy PZP
(wzór - załącznik nr 3 do SIWZ/ załącznik nr 1 do niniejszego pisma);
b) dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu
(w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej).
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej.

STAROSTA
/-/ Mirosław CZAPLA

Załącznik Nr 3

................................................
(miejscowość, data)
.....................................
Nazwa i adres Wykonawcy

……………………………
ul. ……………………..
..-… ……………………..

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY nr 2 DO OFERTY Z dn. …………………..
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ ZAMAWIAJĄCEGO
- w części I Zamówienia*
- w części II Zamówienia*
Na podstawie art. 24 ust. 11 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, w związku z
zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie internetowej informacją o firmach
Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie informuję, że
a) nie należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy z żadnym
z pozostałych Wykonawców,*
b) należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy wraz z
Wykonawcą:
………………………………………….,*
Podpisano:
..............................................
(czytelny podpis lub w przypadku
parafki pieczątka imienna
upełnomocnionego/ych
przedstawiciela/li)
*niepotrzebne skreślić

UWAGA:
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018
r. poz. 798) przez grupę kapitałową należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są
kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również
tego przedsiębiorcę.

