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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 
 

 
Kiełpin, dnia 14.12.2020 r.  

ZW/17/2020 

Do wszystkich Wykonawców 

 

Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na „Kompleksowy Program Ubezpieczenia dla - 

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

 

W związku z omyłką w treści dokumentacji związanej z zaproszeniem na „Kompleksowy Program 

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

dokonuje zmiany zgodnie z poniższymi uwagami. 

 

1. Zamawiający zmienia treść zapisów, o których mowa w Załączniku nr 4 (Oferta cenowa) do 

zaproszenia w punkcie 68 tabeli z:  

 

68 
Ubezpieczenie autocasco 

(AC). 

Pierwszy okres ubezpieczenia - 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

zaproszenia do złożenia oferty 

cenowej. 

Łączna suma ubezpieczenia 

za 44 pojazdy 

13.198.400,00 zł 

………………zł*) 

…………….zł*) 

Drugi okres ubezpieczenia - zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do zaproszenia do 

złożenia oferty cenowej. 

Łączna suma ubezpieczenia 

za 44 pojazdy 

10.228.830,00 zł 

………………zł*) 

na:  

68 
Ubezpieczenie autocasco 

(AC). 

Pierwszy okres ubezpieczenia - 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

zaproszenia do złożenia oferty 

cenowej. 

Łączna suma 

ubezpieczenia za 44 

pojazdy 

13.198.400,00 zł ………………zł*) 
…………….zł*) 

Drugi okres ubezpieczenia - zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do zaproszenia do 

złożenia oferty cenowej. 

Łączna suma 

ubezpieczenia za 44 

pojazdy 

11.551.830,00 zł ………………zł*) 

 

2. W związku z zaistniałymi zmianami Zamawiający informuje, iż termin do składania ofert zostaje 

przedłużony do dnia 16.12.2020 roku do godz. 14:00. W związku z powyższym zmianie uległy 

następujące zapisy w zaproszeniu do złożenia oferty:  

 

1) w Rozdziale VIII punkt 3.8 otrzymuje nowe brzmienie: 

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

oferty) wraz wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 16.12.2020 r. do godziny  

14:00.”.  

2) w Rozdziale VIII punkt 3.10. otrzymuje nowe brzmienie: 

„…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 16.12.2020 r. godz. 14:10”. 

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...”.   

 
Dyrektor 

ds. technicznych i przewozów 
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