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Urząd Miasta Mikołowa
Rynek 16
PL 43-190 MIKOŁÓW
Mikołów, 03.10.2018 r.

Uczestnicy postępowania:
Część
1:
Ubezpieczenia
mienia,
ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej Urzędu Miasta Mikołów i gminnych
jednostek organizacyjnych na okres od 01.11.2018 r.
do 31.10.2021 r. ,
Część 2: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
członków ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn
pożarniczych Miasta Mikołów na okres od 01.01.2019 r.
do 31.12.2021 r. ,
Część 3: Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, auto-casco, nnw,
assistance, auto szyby) pojazdów stanowiących własność lub
użytkowanych przez Gminę Mikołów, a także użytkowanych
przez jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy
Mikołów na okres od 01.11.2018 r. do 31.10.2021 r.

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
„Prawo zamówień publicznych” (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.),
informujemy, że przesuwamy termin składania i otwarcia ofert dla części 1, 2 i 3
następująco:
Termin składania ofert: 10.10.2018 r, godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 10.10.2018 r. godz. 11:30
Uzasadnienie
Wykonawcy zadali 156 pytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
przygotowanie odpowiedzi wymaga przedłużenia terminu składania ofert.
Tym samym:
pkt 10 siwz Opis sposobu przygotowania ofert, w zakresie opisu koperty otrzymuje
brzmienie:
Ofertę należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opisanej:
„Oferta PN – 61/2018 Usługi ubezpieczenia – Część nr ……….
Nie otwierać przed 10.10.2018 r. godz. 11:30.”
pkt 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ppkt 11.1 otrzymuje brzmienie:
11.1. Oferty należy składać na adres Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16 , pokój nr 1,
nie później niż do dnia 10.10.2018 r. do godz. 11:00, w przypadku przesyłek
pocztowych należy je nadać z odpowiednim wyprzedzeniem – liczy się data i
godz. doręczenia przesyłki zamawiającemu.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2018 r. o godz. 11:30 w Urzędzie Miasta
Mikołów, Rynek 16, pok. 34.
z up. Burmistrza
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