OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA
UMOWY - Usługi
„Zakup usług ubezpieczeń dla Urzędu
Miasta Milanówka – zamówienie
uzupełniające”
Ogłoszenie umieszczone w BZP w dniu 20.03.2014 roku numer
95218-2014

1. ZAMAWIAJĄCY
1.1 Nazwa i adres:
Gmina Milanówek
adres: Urząd Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek
REGON: 013269150; NIP: 5291799245;
tel. (022) 758-30-61, fax. (022) 755-81-20, e-mail: miasto@milanowek.pl

adres strony internetowej Zamawiającego:
www.milanowek.pl

1.2. Rodzaj Zamawiającego:
Administracja samorządowa

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.2 Rodzaj zamówienia:
usługi

2.3 Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia::
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług ubezpieczeń - zamówienie uzupełniające w ramach zadania
Zakup usług ubezpieczeń dla Urzędu Miasta Milanówka i jednostek organizacyjnych na podstawie
umowy nr 272/112/ORG/13 z dnia 29.03.2013r. w zakres ubezpieczenia objętego zamówieniem
uzupełniającym wchodzi nowy sprzęt : 5 szt. komputerów wraz z oprogramowaniem, 5 szt. monitorów,
5 szt. Drukarek, 5 szt. UPS oraz 5 szt. listw zasilających, zakupionych w ramach projektu
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa
Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion

2.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
CPV 66.51.00.00-8 usługi ubezpieczeniowe

3.PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia:
zamówienie z wolnej ręki

Sekretarz Komisji Przetargowej: Kinga Niedźwiecka - Reszczyk

Nr 0051/93/14 od 20.03.2014 roku do 30.03.2014 roku (min. 10 dni)

1.1.

Podstawa prawna

postępowanie wszczęte zostanie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –
Prawo zamówień publicznych

3.2 uzasadnienie wyboru trybu
Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z treścią art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp „w przypadku
udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy
usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości
zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli
zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a
zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia
podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego”.
Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu nr 94364 - 2013 z dnia 08.03.2013 oraz w SIWZ na
Zakup usług ubezpieczeń dla Urzędu Miasta Milanówka i jednostek organizacyjnych przewidział
możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. Zakres ubezpieczenia objętego zamówieniem
uzupełniającym polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, a zamówienie podstawowe
było udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie uzupełniające zostało udzielone
dotychczasowemu Wykonawcy usług, a jego wartość mieści się w 50% wartości zamówienia
podstawowego. Sprzęt komputerowy objęty zamówieniem uzupełniającym został zakupiony na
potrzeby realizacji projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki,
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion.

z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka
/-/
Michał Stępień
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