
 

1 
 

 

 
Informacja z otwarcia ofert 

 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 
221.000 EURO na: usługę ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy  (2 PAKIETY). 

 
 
 

w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1843), MERYDIAN Brokerski 
Dom Ubezpieczeniowy S.A. informuje, że: 

 

• kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zmówienia podstawowego 

wynosi: 

dla Pakietu 1:     10.000,00 zł 

dla Pakietu 2:   165.000,00 zł 

• do dnia 20.03.2020 r. do godziny 12:00 wpłynęły następujące oferty: 

 
 
Oferty w zakresie Pakietu 1 
 

Nr 
oferty 

Firma i adres 
Wykonawcy 

cena 
Termin 

wykonania 
zamówienia 

Okres 
gwarancji 

Warunki płatności 

1. 

TUiR WARTA SA 

ul. Chmielna 85/87 

00-805 Warszawa 

Centrum Obsługi 

Klientów 

Korporacyjnych 

z siedzibą w 

Katowicach 

30-417 Kraków 

u. Łagiewnicka 33A 

18.564,00 zł 

01.04.2020 r. 
–  

31.03.2021 r 
 

Nie 
dotyczy 

Składka: płatna w 6 równych ratach – 
płatnych co  2 miesiące odpowiednio do 
20-go dnia miesiąca, przy czym termin 
płatności I raty winien przypadać nie 
wcześniej niż 15 dni po dniu wystawienia 
polisy. W przypadku, gdy termin płatności 
ostatniej raty wykraczałby zgodnie z 
powyższym poza okres ubezpieczenia, 
uznaje się jako termin płatności ostatni 
dzień okresu ubezpieczenia. 

2. 

Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń SA  
Al. Jana Pawła II 24,  

00-133 Warszawa 

Region Południe, 
Oddział Sprzedaży 
Korporacyjnej Łódź 1 
ul. Zamenhofa 16 

90-510 Łódź 

41.080,00 zł 

01.04.2020 r. 
– 

 31.03.2021 r 
 

Nie 
dotyczy 

Składka: płatna w 6 równych ratach – 
płatnych co  2 miesiące odpowiednio do 
20-go dnia miesiąca, przy czym termin 
płatności I raty winien przypadać nie 
wcześniej niż 15 dni po dniu wystawienia 
polisy. W przypadku, gdy termin płatności 
ostatniej raty wykraczałby zgodnie z 
powyższym poza okres ubezpieczenia, 
uznaje się jako termin płatności ostatni 
dzień okresu ubezpieczenia. 

3. 

UNIQA Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. 
Łódź ul. Gdańska 132 
Przedstawicielstwo 
Regionalne w Radomiu 
ul. Szklana 60 
26-600 Radom 

24.275,00 zł 

01.04.2020 r. 
–  

31.03.2021 r 
 

Nie 
dotyczy 

Składka: płatna w 6 równych ratach – 
płatnych co  2 miesiące odpowiednio do 
20-go dnia miesiąca, przy czym termin 
płatności I raty winien przypadać nie 
wcześniej niż 15 dni po dniu wystawienia 
polisy. W przypadku, gdy termin płatności 
ostatniej raty wykraczałby zgodnie z 
powyższym poza okres ubezpieczenia, 
uznaje się jako termin płatności ostatni 
dzień okresu ubezpieczenia. 
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Oferty w zakresie Pakietu 2 
 

Nr 
oferty 

Firma i adres 
Wykonawcy 

cena 
Termin 

wykonania 
zamówienia 

Okres 
gwarancji 

Warunki płatności 

2. 

Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń SA 
Al. Jana Pawła II 24,  

00-133 Warszawa 

Region Południe, Oddział 
Sprzedaży Korporacyjnej 
Łódź 1 
ul. Zamenhofa 16 

90-510 Łódź 

148.229,00 zł 

01.04.2020 r. 
–  

31.03.2021 r 
 

Nie 
dotyczy 

Składka: płatna w 6 równych ratach – 
płatnych co 2 miesiące odpowiednio do 
20 – go dnia miesiąca, przy czym termin 
płatności I raty winien przypadać nie 
wcześniej niż 15 dni po dniu wystawienia 
polisy. W przypadku, gdy termin 
płatności ostatniej raty wykraczałby 
zgodnie z powyższym poza okres 
ubezpieczenia, uznaje się jako termin 
płatności ostatni dzień okresu 
ubezpieczenia. 

 
 

 
Dyrektor 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy 

 
 
Łęczyca, dn. 20.03.2020r. 
 


