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                                                                                                                                              Znak procedury:  ZP.271.1.1.2017.KN     
 

 

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/1/ORG/2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

 

Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych dla Urzędu Miasta Milanówka i jednostek organizacyjnych  

Część nr I: 

„Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów mechanicznych dla Urzędu Miasta Milanówka i jednostek organizacyjnych” 

Część nr II: 

„Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC dla Milanowskiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku” 

Część nr III: 

„Zakup usług ubezpieczenia mienia, OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów mechanicznych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku” 

 

 
Numer 
oferty 

 

 
Numer 

zadania/ 
Pozycja 

zamówienia 
 

Firma (nazwa) lub  
imię i nazwisko  

oraz adres Wykonawcy 

Kryterium Nr 1 
Cena całkowita brutto 

(PLN) 

Kryterium Nr 2 
Termin wypłaty 
odszkodowania 

(w dniach) 

Warunki płatności Termin wykonania 

1 1 

InterRisk Towarzystwo 
Ubezpieczeń SA                         

Vienna Insurance Group 
ul. Noakowskiego 22 

00-668 Warszawa  

87 336,50 30 
zgodnie / niezgodne * 

z SIWZ 
zgodnie / niezgodne * 

z SIWZ 

2 2 

UNIQA Towarzystwo 
Ubezpieczeń SA                                       

z siedzibą w Łodzi  
ul. Gdańska 132 

Przedstawicielstwo Regionalne 
w Radomiu 

ul. Szklana 60, 26-600 Radom 

23 500,30 30 
zgodnie / niezgodne * 

z SIWZ 
zgodnie / niezgodne * 

z SIWZ 
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Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto:  

163 997,70 zł brutto, w tym Część nr I: 120 200,00 zł brutto;  Część nr II:  9 797,70 zł brutto; Część nr III: 34 000,00 zł brutto. 

 

UWAGA !!! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszego dokumentu, czyli informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy P.z.p. przekaże 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy P.z.p. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postepowaniu. 

        

 26.01.2017 r.  Anna Nyrek-Koczkodaj                                  
                                                                                                                                          (Przewodnicząca Komisji Przetargowej)                                                                              

                     


