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Warszawa, dnia 21.11.2019 r.  
  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
Znak sprawy:  04/ZP/2019 

   
Działając w imieniu i na rzecz:  
 

BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE 

 
na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, TAMAL Sp. z o.o. w związku z otwarciem ofert, które miało miejsce 
w dniu  21.11.2019r. o godz. 14:30 zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. 2018 r., poz. 1986) informuje, że:   
  
1. Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, bezpośrednio przed otwarciem ofert  

podano kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z uwzględnieniem 
prawa opcji:  

 
PAKIET 1 – ubezpieczenie majątku: 72 600,00 zł  (w tym wartość zamówień polegających na powtórzeniu usług 

podobnych do zamówienia podstawowego) 
PAKIET 2 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – 216 000,00 zł  
 
2. W terminie swoje oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

 
PAKIET 1 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres Wykonawcy 

 

Cena oferty 
brutto w złotych 

z 
uwzględnieniem 

prawa opcji 

Termin 
wykonania 

zamówienia 

Data złożenia 
oferty 

 

Warunki płatności 

 
2. 

PZU S.A. 
Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa 
 

81 096,00  24 miesiące z 
uwzględnieniem 

prawa opcji 

20.11.2019 
godzina 
10:32 

4 raty  dla rocznego 
okresu 

ubezpieczenia  

3. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO 
Hestia S.A. 
Przedstawicielstwo w Warszawie 
ul. Marjańskiego 3 
15-402 Białystok 
 

214 608,00  24 miesiące z 
uwzględnieniem 

prawa opcji 

21.11.2019 
godzina 

9:35 

4 raty  dla rocznego 
okresu 

ubezpieczenia  

4. Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z 
siedzibą w Łodzi 
ul. Gdańska 132  
Przedstawicielstwo Regionalne w Radomiu 
ul. Szklana 60 
26-600 Radom  

96 468,00 24 miesiące z 
uwzględnieniem 

prawa opcji 

21.11.2019 
godzina 
12:37 

24 miesiące z 
uwzględnieniem 

prawa opcji 

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

76 092,00 24 miesiące z 
uwzględnieniem 

prawa opcji 

21.11.2019 
godzina 
13:40  

24 miesiące z 
uwzględnieniem 

prawa opcji 

        
    PAKIET 2 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres Wykonawcy 

 

Cena oferty 
brutto w złotych 

z 
uwzględnieniem 

prawa opcji 

Termin 
wykonania 

zamówienia 

Data złożenia 
oferty 

 

Warunki płatności 

 
1. 

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER POLSKA 
S.A. 

197 258,00  24 miesiące z 
uwzględnieniem 

19.11.2019 
godzina 

4 raty  dla rocznego 
okresu 



 
  
  

2 
 

Al. Jerozolimskie 142B 
02-305 Warszawa 

prawa opcji 13:27 ubezpieczenia 

2. PZU S.A. 
Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa 
 

206 474,00 24 miesiące z 
uwzględnieniem 

prawa opcji 

20.11.2019 
godzina 
10:32 

4 raty  dla rocznego 
okresu 

ubezpieczenia 

 
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 zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.   


