
 

 

Legnica, dnia 2.12.2022 r. 

 

                                                                  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM 

Zamawiający 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o.  
ul. Domejki 2, 59-220 Legnica 

 tel.76 7223400, fax. 76 7223410, e-mail:mpk@mpk.legnica.pl,  http://www.mpk.legnica.pl 
 

Przedmiot 
zamówienia 

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE MPK sp. z o.o. w Legnicy  
na lata 2023-2024 z możliwością przedłużenia na rok 2025 

Termin wykonania 
zamówienia 

 01.01.2023 r. - 31.12.2024 r. z możliwością przedłużenia na rok 2025 

Zakres zamówienia 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z poniżej przedstawionym 
podziałem zarówno na jedną wybraną część jak i na obie części zamówienia: 
CZĘŚĆ I  Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej 
CZĘŚĆ II Ubezpieczenia komunikacyjne 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.                                                   
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej 

Tryb postępowania 

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych. 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 34/2020 z dnia 30.11.2020 r.  
z późniejszymi zmianami, Prezesa Zarządu – Dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Legnicy w sprawie wprowadzenia 
regulaminu przetargu w postępowaniu, w którym nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania tych postępowań. 

Sposób uzyskania 
specyfikacji 
istotnych warunków 
zamówienia 

Forma elektroniczna: strona internetowa - www.mpk.legnica.pl  
Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie Zamawiającego 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy ul. Domejki 2                                        
od godziny 8.00 do godz. 14.00 w pokoju nr 35.  
Za SIWZ w formie pisemnej zamawiający pobiera opłatę w wysokości 10 zł. 

Termin składania 
ofert 

12 grudnia 2022 r. do godz. 10:00 

Miejsce składania 
ofert 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy ul. Domejki 2,                                            
(I piętro, sekretariat - pokój 19). 

Warunki oraz 
oświadczenia                               
i dokumenty 
potwierdzające 
spełnienie przez 
wykonawców 
warunków udziału                                 
w postępowaniu 

1. Pisemne oświadczenie wykonawcy, że: 
1.1. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania usługi objętej zamówieniem, tj. działalności 

ubezpieczeniowej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.  
1.2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
1.3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  

tj. w szczególności posiadamy środki własne na pokrycie marginesu wypłacalności oraz 
posiadamy aktywa na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.  

1.4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania.  
Treść powyższych oświadczeń została ujęta w „Oświadczeniu” (załącznik nr 9 do SIWZ) 
stanowiącym jej integralną część. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

3. Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie co najmniej pokrywającym 
się z przedmiotem zamówienia.  

Wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Kryteria oceny 1. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę wyłącznie kryteria zawarte w SIWZ, a sposób  
ich spełnienia stanowić będzie podstawę do oceny poszczególnych ofert. 

2. Ocena ofert nastąpi na podstawie danych przedstawionych przez Wykonawców w załącznikach 
nr 3 i nr 4 do SIWZ. 

Termin związania               
ofertą 

30 dni od daty upływu terminu składania oferty.  
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