
 
 

 

Wołomin dn. 21.02.2019 r. 
 

 
Wszyscy wykonawcy 
 
 
 
             Attis Broker Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ogrodowej 58 w Warszawie, będący pełnomocnikiem 
Powiatu Wołomińskiego w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności i posiadanego mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Wołomińskiego i jednostek 
organizacyjnych” (znak sprawy SPW 272/14/2019), zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) podaje informacje z otwarcia ofert. 
 
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 21.02.2019 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego. 
 
1. Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, bezpośrednio przed otwarciem ofert 

podano kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 
 
Zadanie I – 310 000 zł 
Zadanie II – 140 000 zł 

 
2. W terminie swoje oferty złożyli następujący wykonawcy: 

 
Zadanie I 
 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz adres wykonawcy 

Cena oferty 
brutto w 
złotych 

Termin 
wykonania 

zamówienia 

Data złożenia 
oferty 

Okres 
gwarancji 
warunki 
płatności 

1 Towarzystwo Ubezpieczeń  
i Reasekuracji „WARTA” S.A. 
ul. Chmielna 85/87 
00-805 Warszawa 

277 898,00 24 miesiące 21.02.2019 r.  2 raty

2 Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna 
al. Jana Pawła II 24 
00-133 Warszawa 
 

367 344,60 24 miesiące 21.02.2019 r.  2 raty

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Zadanie II 
 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz adres wykonawcy 

Cena oferty 
brutto w 
złotych 

Termin 
wykonania 

zamówienia 

Data złożenia 
oferty 

Okres 
gwarancji 
warunki 
płatności 

1 Balcia Insurance SE  
z siedzibą w Rydze ul. K. 
Valdemara 63, Ryga  
LV-1142, Łotwa 
 
Pełnomocnik: 
RESO Europa Service Sp. z o.o.  
ul. Innowacyjna 1  
16-400 Suwałki 
 

159 952,00 24 miesiące 19.02.2019 r.  2 raty

2 Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna 
al. Jana Pawła II 24 
00-133 Warszawa 

 

194 746,00 24 miesiące 21.02.2019 r.  2 raty

 
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje 
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej  z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócania konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
 


