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BBuurrmmiissttrrzz  MMiiaassttaa  MMiillaannóówwkkaa  
 
 

OOGGŁŁAASSZZAA  OO  UUDDZZIIEELLEENNIIUU  
ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  --  uussłłuuggii  

 
na  

„Zakup usług ubezpieczeń dla Urzędu Miasta Milanówka” 
 
 
Numer ogłoszenia: 114118 – 2014 umieszczonego dnia 03.04.2014 roku 
 
 
Zamieszczenie ogłoszenia: nieobowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak, numer ogłoszenia w BZP: 95218-2014r 
 
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie 
 
Rodzaj zamówienia: usługi 
 
Przedmiot 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 5 szt. 
listew 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.  
 
CPV  66.51.00.00-8 usługi ubezpieczeniowe 
 
Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki 
 
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 
tak, projekt/program: projekt 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. 
 
Data udzielenia zamówienia : 02.04.2014 roku  
 
Liczba otrzymanych ofert: 1 
 
Liczba odrzuconych ofert: 0 
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Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 

 
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

Vienna Insurance Group 
ul. Żytnia 18 lok H 

           01-014 Warszawa 

 
 
Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81,42 zł. 
 
 
 
Cena wybranej oferty: 500,00 zł 
 
Oferta z najniższą ceną:   500,00 zł / oferta z najwyższą ceną: 500,00 zł 
 

 
ZAŁĄCZNIK I 

 
 
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, 
zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę. 
 
 

1. Podstawa prawna 
 
Postepowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 
pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych. 
 

 
2. Uzasadnienie wyboru trybu 

 
Zamówienie zostało 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. składka 
zaoferowana przez towarzystwo ubezpieczeniowe jest w minimalnej wysokości za 
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. 

   
z up. Burmistrza  Miasta Milanówka 

Zastępca Burmistrza Miasta  
          /-/ 
Michał Stępień                                                                        

 
 


