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„Komunikacja Miejska Łomianki”  
                Sp. z o.o. 

05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248,  

tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75 

 
 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 

 

na: „Kompleksowy Program Ubezpieczenia dla -  

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. na lata 2021-2022” 

 

Sprawa nr ZW/17/2020 

 

   ZAMAWIAJĄCY: 

Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o. 

05-092 Łomianki, Kiełpin, ul. Rolnicza 248 

NIP 118-07-46-143, REGON 012271362, KRS 0000099681 

Tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75, fax. (22) 751-33-79  w. 25. 

 

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA; 
 

1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na zasadach określonych art. 132 ust. 1 

pkt 6 i art. 133 ust. 1 - zamówienie sektorowe poniżej 428.000 euro, Ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. z 2019 r. Dz. U. poz. 1843 ze. zm.) – 

dalej zwanej „ustawą – Prawo zamówień publicznych”).   

3. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią zaproszenia do złożenia oferty pod 

rygorem ich odrzucenia. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, których oferta spełnia wymagania 

określone w niniejszej specyfikacji. 

7. Wszystkie załączniki do niniejszego zapytania ofertowego stanowią jego integralną część. 

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

9. Zamawiającemu przysługuje prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania 

którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny. 
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10. Zamawiający informuje o dokumentacji dostępnej na wniosek. Wykonawca może uzyskać 

dostęp do dokumentacji poprzez złożenie wniosku (załącznik nr 8), który należy 

przesłać w formie elektronicznej na adres: przewozy@kmlomianki.info; 

zamowienia.publiczne@kmlomianki.info. We wniosku o przesłanie dokumentów w formie 

elektronicznej należy podać dane dotyczące Wnioskodawcy i Wykonawcy, którego 

reprezentuje. 

 

Dokumenty do pobrania na podstawie wniosku: 
 

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik nr 2 Wykaz pojazdów będących w użytkowaniu Komunikacji 

Miejskiej Łomianki Sp. z o.o. 

Załącznik nr 3 Wykaz sprzętu elektronicznego 

Załącznik nr 5 Kalkulacja cenowa – szczegółowy wykaz pojazdów 

Załącznik nr 6 Wzór umowy 

Załącznik nr 7 Charakterystyka obiektów 

Załącznik nr 9 Szkodowość 

 

W POSTĘPOWANIU BIERZE UDZIAŁ; 
Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, brokerem ubezpieczeniowym uczestniczącym  

w przygotowaniu postępowania, pośredniczącym w zawieraniu umowy ubezpieczenia oraz 

obsługującym jest: 
MENTOR S.A. 

ul. Szosa Chełmińska 177-181 

87-100 Toruń 

Broker Ubezpieczeniowy – zezwolenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1994 roku, nr 475 

REGON: 870245914 

NIP: 956-00-03-240 

Strona WWW: http://www.mentor.pl/ 

 
Kompleksowy Program Ubezpieczenia dla – „Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 

na lata 2021-2022”. 

 

I. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE. 

 

1. Przedmiotem postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego jest zamówienie 

pn. „Kompleksowy Program Ubezpieczenia dla – Komunikacja Miejska Łomianki 

Sp. z o.o. na lata 2021-2022” na zasadach i według założeń zawartych w poniższym 

programie ubezpieczeniowym. W skład ryzyk ubezpieczeniowych będących przedmiotem 

zamówienia wchodzą: 

1.1. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w tym ubezpieczenie: 

1.1.1. mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 

1.1.2. szyb oraz innych przedmiotów szklanych od rozbicia (stłuczenia). 

1.2. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 

1.3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności  

i posiadania mienia, 

1.4. ubezpieczenia komunikacyjne:  

1.4.1. ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów  

mechanicznych (OC p.p.m.),  

mailto:przewozy@kmlomianki.info
mailto:zamowienia.publiczne@kmlomianki.info
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1.4.2. ubezpieczenie autocasco (AC, AC/KR), 

1.4.3. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów  

pojazdów mechanicznych (NNW). 

 

 

II. OKRESY UBEZPIECZENIA. 

 

1. Okresy ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych: 

1.1. okres ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich jest od 01.01.2021 r. do 

31.12.2022 r. (I okres ubezpieczenia od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., II okres 

ubezpieczenia od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.), 

1.2. okres ubezpieczenia w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od  wszystkich ryzyk jest 

od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. (I okres ubezpieczenia od 01.01.2021 r.  

do 31.12.2021 r., II okres ubezpieczenia od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.), 

1.3. okres ubezpieczenia w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 

działalności i posiadania mienia jest od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. (I okres 

ubezpieczenia od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., II okres ubezpieczenia od 01.01.2022 

r. do 31.12.2022 r.),  

1.4. okres ubezpieczenia w ubezpieczeniach komunikacyjnych jest:  

1.4.1. w pierwszym okresie ubezpieczenia:  

1.4.1.1. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., 

1.4.1.2. od 15.01.2021 r. do 14.01.2022 r., 

1.4.1.3. od 20.01.2021 r. do 19.01.2022 r., 

1.4.1.4. od 21.01.2021 r. do 20.01.2022 r., 

1.4.1.5. od 16.02.2021 r. do 15.02.2022 r., 

1.4.1.6. od 19.02.2021 r. do 18.02.2022 r., 

1.4.1.7. od 12.03.2021 r. do 11.03.2022 r., 

1.4.1.8. od 31.03.2021 r. do 30.03.2022 r., 

1.4.1.9. od 25.04.2021 r. do 24.04.2022 r., 

1.4.1.10. od 27.04.2021 r. do 26.04.2022 r., 

1.4.1.11. od 29.04.2021 r. do 28.04.2022 r., 

1.4.1.12. od 30.05.2021 r. do 29.05.2022 r., 

1.4.1.13. od 04.06.2021 r. do 03.06.2022 r., 

1.4.1.14. od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r., 

1.4.1.15. od 08.08.2021 r. do 07.08.2022 r., 

1.4.1.16. od 20.09.2021 r. do 19.09.2022 r., 

1.4.1.17. od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r., 

1.4.1.18. od 06.10.2021 r. do 05.10.2022 r., 

1.4.1.19. od 09.10.2021 r. do 08.10.2022 r., 

1.4.1.20. od 15.10.2021 r. do 14.10.2022 r., 

1.4.1.21. od 15.11.2021 r. do 14.11.2022 r., 

1.4.1.22. od 18.11.2021 r. do 17.11.2022 r., 

1.4.1.23. od 20.12.2021 r. do 19.12.2022 r. 

1.4.2. w drugim okresie ubezpieczenia:  

1.4.2.1. od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., 

1.4.2.2. od 15.01.2022 r. do 14.01.2023 r., 

1.4.2.3. od 20.01.2022 r. do 19.01.2023 r., 

1.4.2.4. od 21.01.2022 r. do 20.01.2023 r., 

1.4.2.5. od 16.02.2022 r. do 15.02.2023 r., 

1.4.2.6. od 19.02.2022 r. do 18.02.2023 r., 

1.4.2.7. od 12.03.2022 r. do 11.03.2023 r., 

1.4.2.8. od 31.03.2022 r. do 30.03.2023 r., 

1.4.2.9. od 25.04.2022 r. do 24.04.2023 r., 
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1.4.2.10. od 27.04.2022 r. do 26.04.2023 r., 

1.4.2.11. od 29.04.2022 r. do 28.04.2023 r., 

1.4.2.12. od 30.05.2022 r. do 29.05.2023 r., 

1.4.2.13. od 04.06.2022 r. do 03.06.2023 r., 

1.4.2.14. od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r., 

1.4.2.15. od 08.08.2022 r. do 07.08.2023 r., 

1.4.2.16. od 20.09.2022 r. do 19.09.2023 r., 

1.4.2.17. od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r., 

1.4.2.18. od 06.10.2022 r. do 05.10.2023 r., 

1.4.2.19. od 09.10.2022 r. do 08.10.2023 r., 

1.4.2.20. od 15.10.2022 r. do 14.10.2023 r., 

1.4.2.21. od 15.11.2022 r. do 14.11.2023 r., 

1.4.2.22. od 18.11.2022 r. do 17.11.2023 r., 

1.4.2.23. od 20.12.2022 r. do 19.12.2023 r. 

Uwaga: 

Okresy ubezpieczeń poszczególnych pojazdów w zakresie poszczególnych ryzyk  

ubezpieczeniowych zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym Załącznik nr 2 

do Zaproszenia do złożenia oferty. 

 

III. SKŁADKI UBEZPIECZENIOWE. 

 

1. Składki z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia w zakresie ryzyk ubezpieczeniowych, o 

których mowa w punkcie I. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE podpunkt 1 będą płatne w 

następujący sposób: 

1.1. W obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych (OC p.p.m.) oraz w ubezpieczeniu autocasco (AC)  składka płatna w 4 

kwartalnych ratach w danym okresie ubezpieczenia na ostatni dzień danego miesiąca 

danego kwartału (w odniesieniu do pierwszej raty składki płatność na ostatni dzień 

danego miesiąca, w którym będzie zawierana polisa lub na ostatni dzień miesiąca 

bezpośrednio następującego po miesiącu, w którym będzie się rozpoczynał dany okres 

ubezpieczenia). 

1.2. W ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia komunikacyjne składka płatna w 4 

kwartalnych ratach w danym okresie ubezpieczenia na ostatni dzień danego miesiąca 

danego kwartału (w odniesieniu do pierwszej raty składki płatność na ostatni dzień 

danego miesiąca, w którym będzie zawierana polisa lub na ostatni dzień miesiąca 

bezpośrednio następującego po miesiącu, w którym będzie się rozpoczynał dany okres 

ubezpieczenia). 

1.3. W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów 

pojazdów mechanicznych (NNW) składka płatna będzie jednorazowo w danym 

okresie ubezpieczenia na ostatni dzień danego miesiąca, w którym będzie zawierana 

polisa lub na ostatni dzień miesiąca bezpośrednio następującego po miesiącu, w 

którym będzie się rozpoczynał dany okres ubezpieczenia. 

2. Składki za poszczególne raty będą ustalane w zaokrągleniu do pełnych złotych. 

3. Za zapłatę składki (raty składki) uważa się chwilę złożenia zlecenia przelewu w banku (pod 

warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego/Zamawiającego były zgromadzone 

wystarczające środki) lub zlecenia przekazu środków finansowych w urzędzie pocztowym 

na właściwy rachunek Ubezpieczyciela/Wykonawcy. 

4. Składka ubezpieczeniowa do zapłaty z tytułu umów ubezpieczenia w zakresie ryzyk 

ubezpieczeniowych, o których mowa w punkcie I. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE podpunkt 1, 

może zmaleć lub wzrosnąć jedynie w następujących sytuacjach: 

4.1. Gdy ulegnie zmianie ilość i/lub parametry techniczne ubezpieczonych składników 

majątkowych, a ma to wpływ na wysokość składki, z zastrzeżeniem pozostania stawek 

ubezpieczeniowych bez zmian. 
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4.2. Gdy ulegnie zmianie wysokość sum ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach, a ma 

to wpływ na wysokość składki, z zastrzeżeniem pozostania stawek ubezpieczeniowych 

bez zmian. 

4.3. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Ubezpieczającego/Zamawiającego i 

za zgodą Ubezpieczyciela / Wykonawcy w przypadku ujawnienia się, bądź powstania 

nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego wcześniej w zaproszeniu do 

złożenia oferty (ZO). 

4.4. Zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; w przypadku 

czasowego braku środków na zapłatę składek przez Ubezpieczającego/Zamawiającego 

w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez 

dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty. 

4.5. Korzystne dla Ubezpieczającego / Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia 

wynikające ze zmian OWU Ubezpieczyciela / Wykonawcy. 

4.6. Zmianę zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian ogólnie obowiązujących 

przepisów prawnych. 

5. Składki z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia w zakresie ryzyk ubezpieczeniowych, o 

których mowa w punkcie I. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE podpunkt 1 będą płatne w 

równych ratach, z zastrzeżeniem punktu III. SKŁADKI UBEZPIECZENIOWE 

podpunkt 1. przez Ubezpieczającego/Zamawiającego według następującego 

harmonogramu: 

5.1. Płatności rat składek dla okresów ubezpieczeń: 

5.1.1. w pierwszym okresie ubezpieczenia: 

5.1.1.1.dla ubezpieczeń, których okres przypada: 

a) od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., 

b) od 15.01.2021 r. do 14.01.2022 r., 

c) od 20.01.2021 r. do 19.01.2022 r., 

d) od 21.01.2021 r. do 20.01.2022 r., 

Terminy płatności rat 

Rata 

Termin 

płatności 

NNW 

Termin płatności dla 

ubezpieczeń innych niż 

ubezpieczenia 

komunikacyjne 

Termin płatności 

OC p.p.m. 

Termin płatności 

AC, AC/KR 

I 31.01.2021 r.  31.01.2021 r.  31.01.2021 r.  31.01.2021 r.  

II * 30.04.2021 r.  30.04.2021 r.  30.04.2021 r.  

III * 31.07.2021 r.  31.07.2021 r.  31.07.2021 r.  

IV * 31.10.2021 r.  31.10.2021 r.  31.10.2021 r.  

5.1.1.2.dla ubezpieczeń, których okres przypada: 

a) od 16.02.2021 r. do 15.02.2022 r., 

b) od 19.02.2021 r. do 18.02.2022 r., 

c) od 12.03.2021 r. do 11.03.2022 r., 

Terminy płatności rat 

Rata Termin płatności NNW 
Termin płatności OC 

p.p.m. 

Termin płatności AC, 

AC/KR 

I 28.02.2021 r. 28.02.2021 r.  28.02.2021 r.  

II * 30.05.2021 r.  30.05.2021 r.  

III * 31.08.2021 r.  31.08.2021 r.  

IV * 31.11.2021 r.   31.11.2021 r.   

5.1.1.3.dla ubezpieczeń, których okres przypada: 

a) od 31.03.2021 r. do 30.03.2022 r., 

b) od 25.04.2021 r. do 24.04.2022 r., 

c) od 27.04.2021 r. do 26.04.2022 r., 

d) od 29.04.2021 r. do 28.04.2022 r., 
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Terminy płatności rat 

Rata Termin płatności NNW Termin płatności OC p.p.m. 
Termin płatności AC, 

AC/KR 

I 30.04.2021 r. 30.04.2021 r.  30.04.2021 r.  

II * 31.07.2021 r.  31.07.2021 r.  

III * 31.10.2021 r.  31.10.2021 r.  

IV * 31.01.2022 r.   31.01.2022 r.   

5.1.1.4.dla ubezpieczeń, których okres przypada: 

a) od 30.05.2021 r. do 29.05.2022 r., 

b) od 04.06.2021 r. do 03.06.2022 r., 

Terminy płatności rat 

Rata Termin płatności NNW Termin płatności OC p.p.m. Termin płatności AC 

I 30.06.2021 r. 30.06.2021 r.  30.06.2021 r.  

II * 30.09.2021 r. 30.09.2021 r. 

III * 31.12.2021 r.  31.12.2021 r.  

IV * 31.03.2022 r.   31.03.2022 r.   

5.1.1.5.dla ubezpieczeń, których okres przypada: 

a) od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r., 

b) od 08.08.2021 r. do 07.08.2022 r., 

Terminy płatności rat 

Rata Termin płatności NNW Termin płatności OC p.p.m. Termin płatności AC 

I 31.07.2021 r. 31.07.2021 r.  31.07.2021 r.  

II * 31.10.2021 r. 31.10.2021 r. 

III * 31.01.2022 r.  31.01.2022 r.  

IV * 30.04.2022 r.   30.04.2022 r.   

5.1.1.6.dla ubezpieczeń, których okres przypada: 

a) od 20.09.2021 r. do 19.09.2022 r., 

Terminy płatności rat 

Rata Termin płatności NNW Termin płatności OC p.p.m. Termin płatności AC 

I 30.09.2021 r. 30.09.2021 r.  30.09.2021 r.  

II * 31.12.2021 r. 31.12.2021 r. 

III * 31.03.2022 r.  31.03.2022 r.  

IV * 30.06.2022 r.   30.06.2022 r.   

5.1.1.7.dla ubezpieczeń, których okres przypada: 

a) od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r., 

b) od 06.10.2021 r. do 05.10.2022 r., 

c) od 09.10.2021 r. do 08.10.2022 r., 

d) od 15.10.2021 r. do 14.10.2022 r., 

Terminy płatności rat 

Rata Termin płatności NNW Termin płatności OC p.p.m. 
Termin płatności AC, 

AC/KR 

I 31.10.2021 r. 31.10.2021 r.  31.10.2021 r.  

II * 31.01.2022 r. 31.01.2022 r. 

III * 30.04.2022 r.  30.04.2022 r.  

IV * 31.07.2022 r.   31.07.2022 r.   

5.1.1.8.dla ubezpieczeń, których okres przypada: 

a) od 15.11.2021 r. do 14.11.2022 r., 

Terminy płatności rat 

Rata Termin płatności NNW Termin płatności OC p.p.m. 
Termin płatności 

AC/KR 

I 30.11.2021 r. 30.11.2021 r.  30.11.2021 r.  

II * 29.02.2022 r. 29.02.2022 r. 
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III * 31.05.2022 r.  31.05.2022 r.  

IV * 31.08.2022 r.   31.08.2022 r.   

5.1.1.9.dla ubezpieczeń, których okres przypada: 

1) od 20.12.2021 r. do 19.12.2022 r., 

Terminy płatności rat 

Rata Termin płatności NNW Termin płatności OC p.p.m. Termin płatności AC 

I 31.12.2021 r. 31.12.2021 r.  31.12.2021 r.  

II * 31.03.2022 r. 31.03.2022 r. 

III * 30.06.2022 r.  30.06.2022 r.  

IV * 30.09.2022 r.   30.09.2022 r.   

5.1.2. w drugim okresie ubezpieczenia: 

5.1.2.1.dla ubezpieczeń, których okres przypada: 

a) od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., 

b) od 15.01.2022 r. do 14.01.2023 r., 

c) od 20.01.2022 r. do 19.01.2023 r., 

d) od 21.01.2022 r. do 20.01.2023 r., 

Terminy płatności rat 

Rata 

Termin 

płatności 

NNW 

Termin płatności dla 

ubezpieczeń innych niż 

ubezpieczenia 

komunikacyjne 

Termin płatności 

OC p.p.m. 

Termin płatności 

AC, AC/KR 

I 31.01.2022 r.  31.01.2022 r.  31.01.2022 r.  31.01.2022 r.  

II * 30.04.2022 r.  30.04.2022 r.  30.04.2022 r.  

III * 31.07.2022 r.  31.07.2022 r.  31.07.2022 r.  

IV * 31.10.2022 r.  31.10.2022 r.  31.10.2022 r.  

5.1.2.2.dla ubezpieczeń, których okres przypada: 

a) od 16.02.2022 r. do 15.02.2023 r., 

b) od 19.02.2022 r. do 18.02.2023 r., 

c) od 12.03.2022 r. do 11.03.2023 r., 

Terminy płatności rat 

Rata Termin płatności NNW 
Termin płatności OC 

p.p.m. 

Termin płatności AC, 

AC/KR 

I 29.02.2022 r. 29.02.2022 r.  29.02.2022 r.  

II * 30.05.2022 r.  30.05.2022 r.  

III * 31.08.2022 r.  31.08.2022 r.  

IV * 31.11.2022 r.   31.11.2022 r.   

5.1.2.3.dla ubezpieczeń, których okres przypada: 

a) od 31.03.2022 r. do 30.03.2023 r., 

b) od 25.04.2022 r. do 24.04.2023 r., 

c) od 27.04.2022 r. do 26.04.2023 r., 

d) od 29.04.2022 r. do 28.04.2023 r., 

Terminy płatności rat 

Rata Termin płatności NNW Termin płatności OC p.p.m. 
Termin płatności AC, 

AC/KR 

I 30.04.2022 r. 30.04.2022 r.  30.04.2022 r.  

II * 31.07.2022 r.  31.07.2022 r.  

III * 31.10.2022 r.  31.10.2022 r.  

IV * 31.01.2023 r.   31.01.2023 r.   

5.1.2.4.dla ubezpieczeń, których okres przypada: 

a) od 30.05.2022 r. do 29.05.2023 r., 

b) od 04.06.2022 r. do 03.06.2023 r., 
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Terminy płatności rat 

Rata Termin płatności NNW Termin płatności OC p.p.m. Termin płatności AC 

I 30.06.2022 r. 30.06.2022 r.  30.06.2022 r.  

II * 30.09.2022 r. 30.09.2022 r. 

III * 31.12.2022 r.  31.12.2022 r.  

IV * 31.03.2023 r.   31.03.2023 r.   

5.1.2.5.dla ubezpieczeń, których okres przypada: 

a) od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r., 

b) od 08.08.2022 r. do 07.08.2023 r., 

Terminy płatności rat 

Rata Termin płatności NNW Termin płatności OC p.p.m. Termin płatności AC 

I 31.07.2022 r. 31.07.2022 r.  31.07.2022 r.  

II * 31.10.2022 r. 31.10.2022 r. 

III * 31.01.2023 r.  31.01.2023 r.  

IV * 30.04.2023 r.   30.04.2023 r.   

5.1.2.6.dla ubezpieczeń, których okres przypada: 

a) od 20.09.2022 r. do 19.09.2023 r., 

Terminy płatności rat 

Rata Termin płatności NNW Termin płatności OC p.p.m. Termin płatności AC 

I 30.09.2022 r. 30.09.2022 r.  30.09.2022 r.  

II * 31.12.2022 r. 31.12.2022 r. 

III * 31.03.2023 r.  31.03.2023 r.  

IV * 30.06.2023 r.   30.06.2023 r.   

5.1.2.7.dla ubezpieczeń, których okres przypada: 

a) od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r., 

b) od 06.10.2022 r. do 05.10.2023 r., 

c) od 09.10.2022 r. do 08.10.2023 r., 

d) od 15.10.2022 r. do 14.10.2023 r., 

Terminy płatności rat 

Rata Termin płatności NNW Termin płatności OC p.p.m. 
Termin płatności AC, 

AC/KR 

I 31.10.2022 r. 31.10.2022 r.  31.10.2022 r.  

II * 31.01.2023 r. 31.01.2023 r. 

III * 30.04.2023 r.  30.04.2023 r.  

IV * 31.07.2023 r.   31.07.2023 r.   

5.1.2.8.dla ubezpieczeń, których okres przypada: 

a) od 15.11.2022 r. do 14.11.2023 r., 

Terminy płatności rat 

Rata Termin płatności NNW Termin płatności OC p.p.m. 
Termin płatności 

AC/KR 

I 30.11.2022 r. 30.11.2022 r.  30.11.2022 r.  

II * 29.02.2023 r. 29.02.2023 r. 

III * 31.05.2023 r.  31.05.2023 r.  

IV * 31.08.2023 r.   31.08.2023 r.   

5.1.2.9.dla ubezpieczeń, których okres przypada: 

a) od 20.12.2022 r. do 19.12.2023 r., 

Terminy płatności rat 

Rata Termin płatności NNW Termin płatności OC p.p.m. Termin płatności AC 

I 31.12.2022 r. 31.12.2022 r.  31.12.2022 r.  

II * 31.03.2023 r. 31.03.2023 r. 

III * 30.06.2023 r.  30.06.2023 r.  

IV * 30.09.2023 r.   30.09.2023 r.   
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6. Wykonawca, który zostanie wybrany w niniejszym postępowaniu „Kompleksowy Program 

Ubezpieczenia dla  – Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. na lata 2021-2022” dla 

ubezpieczeń rozpoczynających się w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r., zobowiązuje 

się stosować zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty oraz w złożonej ofercie warunki 

ubezpieczeń w tym taryfy (stawki) do składników majątkowych wchodzących 

do ubezpieczenia (m.in. ubezpieczenia nowych składników majątkowych, ubezpieczenia 

składników majątkowych nie ubezpieczonych wcześniej w danym ryzyku, doubezpieczenia 

mienia po szkodzie w związku z zastosowaniem konsumpcji sumy ubezpieczenia itd.) 

w okresach obowiązywania umów ubezpieczenia w zakresie ryzyk ubezpieczeniowych 

określonych w punkcie I. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE podpunkt 1.  

Składka z tego tytułu będzie naliczana proporcjonalnie do okresu odpowiedzialności 

(naliczenie od dnia wejścia składnika do ubezpieczenia do dnia upływu okresu 

obowiązywania umowy ubezpieczenia lub do daty wskazanej przez Zamawiającego) 

na zasadzie pro rata temporis. Płatności rat zostaną ustalone według zasad, o których mowa 

w punkcie III. SKŁADKI UBEZPIECZENIOWE podpunkt 1-6.  

 

 

IV. POSTANOWIENIA DODATKOWE. 

 

1. Oferta przedstawiona przez Ubezpieczyciela/Wykonawcę musi odnosić się do wszystkich 

ryzyk ubezpieczeniowych, zgodnie z treścią niniejszego programu (oferta kompleksowa). 

Każda niezgodność oferty proponowanej przez Ubezpieczyciela/Wykonawcę z programem 

ubezpieczeniowym przedstawionym w „Zaproszeniu do złożenia oferty” będzie podstawą 

do odrzucenia oferty Ubezpieczyciela/Wykonawcy. 

2. Ubezpieczającym/Zamawiającym i Ubezpieczonym w poszczególnych ryzykach 

ubezpieczeniowych są: 

2.1. W ryzykach ubezpieczeniowych, o których mowa w punkcie I. ZAŁOŻENIA 

WSTĘPNE podpunkt 1, Ubezpieczającym/Zamawiającym jest:  

2.1.1. Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o., ul. Rolnicza 248, 05-092 

Łomianki. 

2.2. W ryzykach ubezpieczeniowych, o których mowa w punkcie I. ZAŁOŻENIA 

WSTĘPNE podpunkt 1, Ubezpieczonym/Zamawiającym są następujące podmioty: 

2.2.1. Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o., ul. Rolnicza 248, 05-092 

Łomianki; 

2.2.2. Gmina Łomianki, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki, 

2.2.3. podmiot (podmioty), mający tytuł prawny do mienia: 

2.2.3.1. powierzonego, stanowiącego przedmiot obróbki, naprawy lub innych 

czynności, lub 

2.2.3.2. z którego Ubezpieczający/Zamawiający korzysta na podstawie umowy 

użytkowania, najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu, przechowania lub 

umowy nienazwanej. 

Dokładna informacja na temat Ubezpieczonych w poszczególnych ryzykach zawarta jest  

między innymi w treści Załącznika nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia) w punkcie II. 

RODZAJE RYZYK PODLEGAJĄCYCH UBEZPIECZENIU. 

3. Wszystkie umowy ubezpieczenia dotyczące poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych 

zawarte będą z jednym wybranym Wykonawcą. 

4. Wykonawca musi posiadać własną i samodzielną jednostkę likwidacyjną, której zakres 

działania będzie obejmował teren Gminy Łomianki, Powiatu Warszawa Zachód, Miasta 

Stołecznego Warszawa i Powiatów sąsiednich. 

5. Przedmiotem ubezpieczenia w ubezpieczeniach majątku, o których mowa w punkcie I. 

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE podpunkt 1 jest m.in. wszelkie mienie zgłoszone 

do ubezpieczenia i/lub objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie klauzul dodatkowych 
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i/lub postanowień szczególnych „Zaproszenia do złożenia oferty”, stanowiące własność 

Zamawiającego lub będące w jego posiadaniu samoistnym lub zależnym (w szczególności 

na podstawie umów najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub umów 

nienazwanych bądź innych stosunków prawnych) bez względu na wiek tego mienia, stopień 

jego umorzenia księgowego i zużycia technicznego, wpisania lub nie wpisania do ewidencji 

środków trwałych. Przedmiotem ubezpieczenia w tych ubezpieczeniach jest również mienie 

przewłaszczone (lub które zostanie przewłaszczone) na rzecz banków, zakładów 

ubezpieczeń lub innych podmiotów, będące w posiadaniu / używaniu Zamawiającego oraz 

mienie powierzone osobom trzecim / używane przez osoby trzecie np. na podstawie umowy 

najmu, dzierżawy, użyczenia, użytkowania, testowania itp. 

Ochroną ubezpieczeniową objęte jest całe mienie, niezależnie od miejsca i sposobu 

przechowywania, nie wyłączając mienia przechowywanego bezpośrednio na podłodze, jak 

również w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu oraz wszelkie budowle 

i urządzenia znajdujące się pod powierzchnią ziemi lub poza lokalizacjami 

(np. rurociągi). 

6. Zamawiający ma prawo zgłoszenia Wykonawcy do ubezpieczenia mienia nabywanego 

w promocjach lub okazyjnie, jak również mienia, którego wartość np. początkowa brutto jest 

znacznie niższa od wartości odtworzeniowej – w wartości odtworzenia. 

7. Umowa ubezpieczenia nie ulega rozwiązaniu, jeżeli w okresie ubezpieczenia nastąpiło 

przeniesienie własności ubezpieczonego mienia dokonane przez Zamawiającego na rzecz 

banku, zakładu ubezpieczeń lub innego podmiotu, o ile jest to związane z zabezpieczeniem 

roszczeń czy udzieleniem gwarancji. 

8. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące do Zamawiającego oraz każde 

miejsce związane z prowadzeniem działalności (nie dotyczy tych ryzyk, w przypadku, 

których zostało to inaczej określone). W odniesieniu do lokalizacji wchodzących do 

ubezpieczenia w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. Ubezpieczyciel będzie uznawał 

za wystarczające zabezpieczenia przeciwkradzieżowe oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe 

znajdujące się w danej lokalizacji jeżeli będą one zgodne z obowiązującymi przepisami. 

9. Określone w limity (np.: przewidziane w poszczególnych klauzulach lub dla poszczególnych 

ryzyk) stosuje się w pełnej wysokości do każdego okresu ubezpieczeniowego (okresu I oraz 

okresu II). 

 

V. OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. 

 

1. Przedmiotem działalności Zamawiającego jest m.in.: 

1.1. Przedmiot przeważającej działalności:  

1.1.1. 49, 31, Z, transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, 

1.2. Przedmiot pozostałej działalności: 

1.3. 49, 31, Z, transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski 

1.4. 49, 39, Z, pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 

1.5. 49, 41, Z, transport drogowy towarów, 

1.6. 52, 10, B, magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 

1.7. 33, 17, Z, naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego, 

1.8. 42, 11, Z, roboty związane z budowa dróg i autostrad, 

1.9. 63, 99, Z, pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

1.10. 58, 13, Z, wydawanie gazet, 

1.11. 58, 14, Z, wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 

1.12. 58, 19, Z, pozostała działalność wydawnicza, 

1.13. inna działalność gospodarcza, służąca poprawie efektywności wykorzystania 

majątku w tym m.in: dzierżawa; wynajem placów, pomieszczeń; prowadzenie prac 

związanych z naprawą, konserwacją, montażem, budową wiat przystankowych, 

miejsc przystankowych; przewóz osób niepełnosprawnych; świadczenie usług 
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warsztatowych, konserwacyjnych; wynajem pojazdów autobusowych (m.in. 

wynajem pojazdów na przejazdy okolicznościowe), przewozy pracowników obcych 

firm do/z zakładów pracy itp. 

2. Pozostałe dane: 

2.1. REGON: 012271362 

2.2. NIP: 118-07-46-143 

2.3. Siedziba: Kiełpin, ul. Rolnicza 248, 05-092 Łomianki. 

2.4. Przychody z działalności wykonywanej przez Spółkę. 

2.4.1. Przychody na rok 2019: 16.640.390,00 zł (netto). 

2.4.1.1.Struktura przychodów: 

2.4.1.1.1. świadczenie usług transportowych w lokalnej komunikacji zbiorowej 

– 97,60% 

2.4.1.1.2. świadczenie usług transportowych (pozostałe) – 1 %, 

2.4.1.1.3. świadczenie usług reklamowych – 1 %, 

2.4.1.1.4. pozostałe usługi (np. w zakresie remontów, napraw, wynajem 

środków transportowych i inne) – 0,40 % 

2.4.2. Przychody na rok 2020: 15.448.426,00 zł (netto). 

2.4.2.1.Struktura przychodów: 

2.4.2.1.1. świadczenie usług transportowych w lokalnej komunikacji zbiorowej 

– 96,50 % 

2.4.2.1.2. świadczenie usług transportowych (pozostałe) – 1,5 %, 

2.4.2.1.3. świadczenie usług reklamowych – 1,5 %, 

2.4.2.1.4. pozostałe usługi (np. w zakresie remontów, napraw, wynajem 

środków transportowych i inne) – 0,5  % 

2.4.3. Przychody na rok 2021: 15.921.850,00 zł (netto). 

2.4.3.1.Struktura przychodów: 

2.4.3.1.1. świadczenie usług transportowych w lokalnej komunikacji zbiorowej 

– 96,50 % 

2.4.3.1.2. świadczenie usług transportowych (pozostałe) – 1,5 %, 

2.4.3.1.3. świadczenie usług reklamowych – 1,5 %, 

2.4.3.1.4. pozostałe usługi (np. w zakresie remontów, napraw, wynajem 

środków transportowych i inne) – 0,5  % 

2.5. Liczba zatrudnionych pracowników: 122 osoby (stan na 11.2020 r.) w tym: 

2.5.1. kierowcy: 81 osób, 

2.5.2. pracownicy biurowi: 15 osób, 

2.5.3. pracownicy zaplecza technicznego, warsztatu: 22 osoby. 

 

 

VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zaproszenia do złożenia 

oferty.  

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT. 

 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie posługiwać się niżej wymienionymi kryteriami: 

Kryterium wyboru Waga kryterium 

Cena oferty 95 % 

Klauzule fakultatywne 5 % 

 

2. Opis kryteriów. 

2.1. Cena oferty: 
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 Jako kryterium „Cena” Zamawiający przyjmuje cenę za wykonanie zamówienia, podaną 

w formularzu oferty - Załącznik nr 4  (w tym Załącznik 5 w odniesieniu do ceny 

ubezpieczeń komunikacyjnych) do Zaproszenia do złożenia oferty. 

 Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru: 

 

𝑷𝒄 =
𝑪𝒏

𝑪𝒐
∗𝑾𝒄 ∗ 𝟏𝟎𝟎 

gdzie: 

 Cn - najniższa cena, 

 Co - cena rozpatrywanej oferty, 

 Wc - Waga kryterium „Cena” (95%) w postaci ułamka dziesiętnego (0,95), 

 Pc - liczba punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę za kryterium ”Cena” 

2.2. Klauzule fakultatywne: 

Ilość punktów zostanie przyznana w następujący sposób:  

 

Nazwa klauzuli Pkt. 

1. Klauzula funduszu prewencyjnego  - w przypadku akceptacji  70 

2. Klauzula chorób zakaźnych – w przypadku akceptacji 30 

Razem (maksymalnie) 100 

Brak akceptacji danej klauzuli 0  

 

Przy czym: 

-    akceptacja  - wpisanie słowa „Tak”  w tabeli w pkt 2  w formularzu oferty - 

Załącznik nr 4  do Zaproszenia do złożenia oferty, 

-    brak akceptacji to wpisanie słowa „Nie”  w tabeli w pkt 2  w formularzu oferty - 

Załącznik nr 4  do Zaproszenia do złożenia oferty. Brak słowa „Tak” lub „Nie” 

uznane zostanie także jako nie zaakceptowanie danej klauzuli fakultatywnej. 

 

 

Treść powyższej klauzuli znajduje się w Załączniku nr 1 (Opis przedmiotu 

zamówienia) w punkcie I. „POSTANOWIENIA DODATKOWE – klauzule 

dodatkowe, postanowienia szczególne”, podpunkt II Klauzule fakultatywne. 

 

Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru: 

 
𝑷𝒛 = 𝒁𝒐 ∗𝑾𝒛 

gdzie: 

 Pz - liczba punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę za kryterium „klauzule 

fakultatywne”, 

 Zo -łączna liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę za wartość 

merytoryczną oferty (w oparciu o liczbę punktów uzyskanych za zaakceptowanie 

poszczególnych klauzul). 

 Wz - waga kryterium " klauzule fakultatywne" 5%) w postaci ułamka dziesiętnego 

(0,05). 

 

Ofertą najkorzystniejszą, będzie oferta Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę 

punktów. 

P = Pc + Pz 

gdzie: 

 P – Liczba punktów oferty, 

 Pc - liczba punktów uzyskanych za kryterium ”Cena”, 

 Pz - liczba punktów uzyskanych za kryterium „klauzule fakultatywne”, 
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3. Wynik oceny ofert: 

3.1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w niniejszej specyfikacji. 

3.2. Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

3.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymogom określonym w zaproszeniu do złożenia oferty oraz została oceniona jako 

najkorzystniejsza, czyli Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów w oparciu o 

podane kryterium wyboru.  

3.4. Oferta łącznie może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 

 

VIII. WYMOGI FORMALNE. 

1. Termin wykonania zamówienia 

1.1. Wymagany termin realizacji zamówienia obejmuje okresy ubezpieczenia: 

1.1.1. okres ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk wynosi 24 miesiące 

i trwa od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. (I okres ubezpieczenia od 01.01.2021 r. do 

31.12.2021 r., II okres ubezpieczenia od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.), 

1.1.2. okres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk wynosi 24 miesiące 

i trwa od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. (I okres ubezpieczenia od 01.01.2021 r. do 

31.12.2021 r., II okres ubezpieczenia od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.), 

1.1.3. okres ubezpieczenia w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 

działalności i posiadania mienia wynosi 24 miesiące i trwa od 01.01.2021 r. do 

31.12.2022 r. (I okres ubezpieczenia od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., II okres 

ubezpieczenia od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.), 

1.1.4. okres ubezpieczenia w ubezpieczeniach komunikacyjnych (OC p.p.m., AC, AC/KR, 

NNW) wynosi 24 miesiące: okresy ubezpieczeń poszczególnych pojazdów w zakresie 

poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych zgodnie z załączonym wykazem 

stanowiącym Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty. 

 

2. Zadawanie pytań: 

2.1. Wykonawca winien zapoznać się z treścią niniejszego zaproszenia do złożenia oferty. 

2.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia do 

złożenia oferty. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej wpłynął do Zamawiającego 

nie później niż do dnia 07.12.2020 r. do godziny 10:00 na adres mailowy: 

przewozy@kmlomianki.info. 

2.3. Postępowanie, którego dotyczy niniejsze zaproszenia do złożenia oferty cenowej   

oznaczone jest symbolem nr sprawy ZW/17/2020 – Przy kontaktach z Zamawiającym 

zaleca się, aby wykonawcy powoływali się na ten symbol. 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu, sposób przygotowania i złożenia oferty: 

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, określone w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, w szczególności 

wykażą, że posiadają uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej  

w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca 

musi przedłożyć zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej lub dokument 

równoważny. 

3.2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału 

w postępowaniu. 

3.3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą 

3.4. Oferta musi obejmować wszystkie rodzaje ryzyk przedstawione w niniejszym zaproszeniu 

do złożenia oferty. 
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3.5. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 

3.5.1. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji, 

3.5.2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

3.5.3. oferta została złożona po terminie, 

3.5.4. oferta została złożona w inny sposób niż przewidziano w specyfikacji, 

3.5.5. oferta zawiera omyłki pisarskie i rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można 

poprawić w żaden przewidziany do tego celu sposób. 

3.6. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w pkt. 5  musi być podpisana 

przez osoby upoważnione. Upoważnienie do podpisania oferty (oryginał lub kopię 

potwierdzoną notarialnie) należy dołączyć, o ile nie wynika ono z załączonych 

dokumentów. 

3.7. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone na każdej stronie własnoręcznym 

podpisem wraz z dopiskiem „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną. 

3.8. Ofertę cenową (sporządzoną wg wzoru - Załącznik nr 4 i 5 do Zaproszenia do złożenia 

oferty) wraz wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 10.12.2020 r. do godziny  

10:00. 

3.9. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie 

zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała ocenie. Wykonawca może 

złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną 

przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert. 

3.10. Zamawiający dopuszcza następujące formy złożenia oferty:  

3.10.1. W formie papierowej w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie 

należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę (firmę) i siedzibę (adres) 

wykonawcy oraz oznaczenie „Kompleksowy Program Ubezpieczenia dla – 

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. na lata 2021-2022 oraz nie otwierać przed 

10.12.2020 r. godz. 10:10”. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub 

wysłać na adres: Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. Kiełpin, ul. Rolnicza 248, 

05-092 Łomianki;  

albo 

3.10.2. W formie elektronicznej (skan dokumentów). Ofertę należy przesłać na adres 

e-mail: zamowienia.publiczne@kmlomianki.info   

3.11. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

3.12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

3.13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy: 

3.13.1. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

3.13.2. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

3.13.3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć,  

3.13.4. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 

 

 

4. Osoby upoważnione do kontaktu: 

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Maciej Moćko 

Kierownik ds. przewozów i administracji tel. 22 751 33 79 wew. 23, e-mail: 

przewozy@kmlomianki.info. 

 

 

5. Wymagane dokumenty (składane wraz z ofertą): 

5.1. Oferta cenowa (Załącznik nr 4 i 5 do Zaproszenia do złożenia oferty). 
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5.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu złożenia oferty. 

5.3. Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, zgodnie 

z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. 

U. 2020, poz. 895) we wszystkich grupach ryzyk objętych przedmiotem niniejszego 

zamówienia. 

5.4. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty (należy dołączyć o ile nie wynika ono 

z załączonych dokumentów). 

5.5. Treści OWU poszczególnych ubezpieczeń wraz z kartami produktu. 

 

6. Przetwarzanie danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunikacja Miejska Łomianki 

Sp. z o.o., Kiełpin ul Rolnicza 248, 05-092 Łomianki.  

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres email: 

ado@kmlomianki.info lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

2) Wraz ze złożeniem oferty wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a, b i f RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w celu wyłonienia najlepszej 

oferty; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

6) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

7) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 
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7. Załączniki:  

7.1. Załączniki do pobrania na podstawie wniosku:  

Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia. 

Załącznik nr 2: Wykaz pojazdów. 

Załącznik nr 3: Wykaz sprzętu elektronicznego. 

Załącznik nr 5: Kalkulacja cenowa – szczegółowy wykaz pojazdów. 

Załącznik nr 6: Wzór umowy w tym:  

Załącznik nr 1 – Wykaz pojazdów, 

Załącznik nr 2 – Wykaz sprzętu elektronicznego. 

Załącznik nr 7: Charakterystyka obiektów. 

Załącznik nr 9: Szkodowość. 

 

7.2. Załączniki pozostałe:  

Załącznik nr 4: Oferta cenowa. 

Załącznik nr 8: Wniosek o udostępnienie załączników do zaproszenia.  

 

 

 

Prokurent 

Dyrektor ds. technicznych i przewozów 
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