Ogłoszenie o zamówieniu
1. Nazwa i adres zamawiającego :
Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o., 32-600 Oświęcim, ul. St. Leszczyńskiej 7
2. Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony według regulaminu Zamawiającego.
3. Przedmiot zamówienia:
Ubezpieczenia
mienia,
odpowiedzialności
cywilnej
oraz
ubezpieczenia
komunikacyjne Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o.
4. Informacja o miejscu, terminie i zasadach otrzymania Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ):
SIWZ w formie elektronicznej została zamieszczona na stronie internetowej
www.mzk.oswiecim.pl
5. Dopuszczalność składania ofert wariantowych, częściowych i równoważnych:
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
6. Informacja czy otwarcie ofert jest jawne:
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 listopada 2018 r. o godz. 1115 w Miejskim
Zakładzie Komunikacji w Oświęcimiu ul. St. Leszczyńskiej 7 w Sali Narad
w budynku D.
2) Otwarcie ofert jest jawne.
7. Zastrzeżenie możliwości zmiany lub odwołania warunków zawartych w SIWZ:
W postępowaniu nie stosuje się przepisów dotyczących protestów i odwołań.
8. Klauzulę o możliwości zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru
którejkolwiek z ofert lub jego unieważnieniu bez podania przyczyn:
Zamawiający nie przewiduje unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
9. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:
Oferta powinna być złożona w Miejskim Zakładzie Komunikacji sp. z o.o.
w Oświęcimiu ul. St. Leszczyńskiej 7 w Sekretariacie w budynku D nie później niż
22 listopada 2018 r. do godz. 1100.
10. Pożądany lub wymagany termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.
11. Informację na temat wysokości i formy wadium, zasad jego zwrotu i przyczyn
utraty wadium przez wykonawcę:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
12. Termin związania ofertą:
Okres związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
13. Kryteria oceny ofert:
1) Cena (składka ubezpieczeniowa)
– 95%,
2) Warunki ubezpieczenia
– 5%
przy zastosowaniu 10-cio punktowej skali oceny.
14. Ewentualne dodatkowe zastrzeżenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków udziału w postępowaniu przed
otwarciem ofert.

Oświęcim, 07 listopada 2018 r.

