
Sośnicowice. dnia 30,'1 0.2020f .

Numer sprawy zP-9l2020

|NFORMACJA Z OTWARC|A OFERT

Działdąc na podstawie ań, 86 Ust. 5 u§tawy - Prawo zamóWień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz, 1843 z
póżn. zm.) informuje się, że W dniu 30.10.2020r- o godzinie 09,30 po otwarciu ofeń W postępowaniu
prowadzonym W trybie pizetargu nieograniczon Ego na ,,Kompleksowe ubezpieczenia mająlkowe
wraz z odpowiedzialnością cwilną, ubezPieczenia komunikacyjne i ubezpiecżenie członków
ochotniczych straży pożarnych w okresie od 01.01.2021r. do 31,12.2023r-" Podano do Wiadomości
obecnych WykonawcóW (o§ób) następujące informacje dotyczące otwańych ofeń:

ofeńa N 1 - zlożona pazez:
UNlQA ToWarzystwo Ubezpieczeń s.A.
z siedzibą W Łodzi, ul. Gdańska 132
PRZEDSTAWIClELSTWO GEN ERALNE W KATOWlCACH
40-203 Katowice, ul. Roździeńskie8o 188B

dane o Warunkach ofeńy
cena w ofercie częściowej nr lll wynosi: 9 840,00 zł brutto.

ofeńa nr 2 - złożona pżez,.
ToWARzYsTWo uBEzPlEczEŃ WzA.lEMNYCH,,TUW"
ul. Raabego 13, 02-793 Warszawa
Biuro Regionalne W Katowicach
ul. Warszawska 31, 40-0].0 Katowice

dane o warunkach ofeńy
cena w ofercie częściowej nr ll Wynosi: 27 300,00 zł brutto.

ofeńa nr 3 - złożona pżez:
COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZP|ECZEŃ S.A. V|ENNA |NSURANCE GROUP

Al. lerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

Adres do korespondencji:

ul. Floriana 15, 40-286 Katowice

dane o warunkach ofeńy
cena w ofercie częściowei nr ll wynosi: 29 673,00 zł brutto.
cena w ofercie częściowei nr lll wynosi: 16 4,t9,00 zł brutto.

Ponadto zamawiający pzed otwarciem ofeń poinformował, że na realizaąę zamóWienia zamierza
pzeznaczyć kwotę 2tt4 000,00 złotych. Dla części l pżeznacza 190 000,00 zł, dla części ll kwotę
38 000,00 zł oraz dla części lll ,l6 000,00 zł

W terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, tj. od dnia
30.10.2020 r. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia ośWiadczenia o przynależności albo braku
pzynależności do tej samej grupy kapitałcwej o której mowa w ań.22 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie
ze Wzorem stanowiącym - załącznik nr 7 do slwz. Wraz ze złożeniem ośWiadczenia, Wykonawca może
złożYó dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji W postępowaniu.
ośWiadczenie Winno być założone w formie pisemnei. i dostarczone do siedziby Zamawiającego na
adres Urząd Miejski W sośnicowicach ul. Rynek 19,

Przewodniczący komisji
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