
 
 

Powiat Namysłowski 
Pl. Wolno ści 12a 
46-100 Namysłów    

Namysłów, dnia 21.06.2012 r. 
 

 

Nr sprawy IZ.I.272.19.2012.AK-G. 
 
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  
(OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane) 

o warto ści szacunkowej nie przekraczaj ącej kwoty okre ślonej  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 u stawy na:          

ubezpieczenie mienia  i odpowiedzialno ści w zakresie 
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarze ń losowych, 

ubezpieczenia mienia od kradzie ży z włamaniem i rabunku oraz od 
kradzie ży zwykłej, ubezpieczenia sprz ętu elektronicznego od 
wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialno ści cywilnej, 

ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpiecze ń komunikacyjnych   
w jednostkach organizacyjnych Powiatu Namysłowskieg o 

 
 
1) NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO: 

 Powiat Namysłowski, Pl. Wolności 12a, 46-100 Namysłów 
2) OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: 

Tryb postępowania o udzielenie zamówienia: przetarg nieograniczony na 
podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 223, poz. 759 z późn. 
zmianami). 

3) INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU OGŁOSZENIA W BIULETYN IE ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH: 

 Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w dniu 21.06.2012 r. 

4) ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ B ĘDZIE DOSTĘPNA 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie 
internetowej Starostwa Powiatowego w Namysłowie: http://www.namyslow.pl    
w dniu 21.06.2012 r. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można również odebrać po 
uprzednim złożeniu wniosku z danymi tele-adresowymi: osobiście w Starostwie 
Powiatowym w Namysłowie, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów, pok. Nr 210 lub 
za zaliczeniem pocztowym. Formularz jest bezpłatny. 

5) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKO ŚCI LUB ZAKRESU 
ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MO ŻLIWOŚCI SKŁADANIA 
OFERT CZĘŚCIOWYCH: 

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno ści 
Zamawiaj ącego w zakresie: 
− ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,  
− ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży 

zwykłej, 
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− ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,  
− ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,  
− ubezpieczenia szyb od stłuczenia,  
− ubezpieczeń komunikacyjnych,  

 
w następujących jednostkach organizacyjnych: 
1. Starostwo Powiatowe w Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul. Plac Wolności 

12a, 
2. Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul. Plac Wolności 1, 
3. I Liceum Ogólnokształcące w Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul. Mickiewicza 

12,  
4. Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul. Pułaskiego 

10, 
5. Zespół Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki, 46-100 Namysłów, ul. 

Pułaskiego 3, 
6. Zespół Szkół Specjalnych w Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul. Staszica 8, 
7. Dom Dziecka w Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul. Pułaskiego 1, 
8. Dom Pomocy Społecznej w Kamiennej, 46- 100 Namysłów, Kamienna 22 
9. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Namysłowie, ul. Mickiewicza 14, 

46-100 Namysłów, 
10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 46-100 Namysłów, ul. Plac Wolności 

12a, ul. Pułaskiego 3b. 
UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawar ty jest w 
Załączniku Nr 3 – Program Ubezpieczenia 

Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV):  
Przedmiot główny: 
CPV: 66.51.00.00-8 
Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe 
Przedmioty dodatkowe: 
CPV: 66.51.50.00-3 
Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty 
CPV: 66.51.60.00-0 
Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
CPV: 66.51.21.00-3 
Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków 
CPV: 66.51.41.10-0 
Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 
CPV: 66.51.61.00-1  
Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od 
odpowiedzialności cywilnej 
Wymagania okre ślone przez Zamawiaj ącego dotycz ące przedmiotu 
zamówienia: 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielał pełnomocnikowi 
Zamawiającego – Maximus Broker Sp. z o.o. informacji na temat bieżącej 
likwidacji szkód Zamawiającego. 

2. Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie byli 
zobowiązani do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie 
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, 
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zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 
r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.). 

3. Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane 
dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia 
oraz dołączyć OWU do oferty złożonej Zamawiającemu. 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.                                                                 
Miejsce realizacji zamówienia : Powiat Namysłowski.  

6)  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ: 
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. 

7)  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 12 miesi ęcy. 
przewidywany okres ubezpieczenia: 
od dnia 01.07.2012 r. do dnia 30.06.2013 r.  
UWAGA: w przypadku umów wieloletnich polisy wystawi ane są na okresy 
roczne dla wszystkich rodzajów ubezpiecze ń. 
Polisy ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych będą wystawiane 
indywidualnie dla każdej jednostki na okres: od 01.07.2012 r. do 30.06.2013 r.  
Polisy dla ubezpieczeń wspólnych np. ubezpieczenia mienia od kradzieży z 
włamaniem i rabunku, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia 
szyb od stłuczenia, wystawione zostaną po jednej polisie z każdego rodzaju 
ubezpieczenia obejmując ochroną wszystkie jednostki organizacyjne 
Zamawiającego na okres: od 01.07.2012 r. do 30.06.2013 r.  
Polisy dla ubezpieczeń komunikacyjnych będą wystawione na jeden  okres roczny 
określony indywidualnie dla każdego pojazdu i wskazane w załącznikach 
zawierających wykazy pojazdów. Ubezpieczenia pojazdów nabywanych w trakcie 
trwania umowy o udzielenie zamówienia będą zawierane na okresy roczne 
zgodnie z  wnioskiem Zamawiającego.  
Ostatnim dniem umożliwiającym ubezpieczenie pojazdu na warunkach umowy o 
udzielenie zamówienia publicznego jest ostatni dzień obowiązywania umowy, to 
jest 30.06.2013 r. 
Maksymalnie okres ubezpieczenia pojazdów zakończy się dnia 29.06.2014 r.  
UWAGA: Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo zmiany sposobu wystawienia  
polis ubezpieczeniowych po rozstrzygni ęciu przetargu: dla ubezpiecze ń 
majątkowych (indywidualnych i wspólnych) mo że zosta ć wystawiona jedna 
polisa obejmuj ąca ochron ą wszystkie jednostki wskazane w SIWZ. 

8) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 
8.1) uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, 
jeżeli przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania:  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku: zamawiający 
uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli złoży kopię dokumentu 
potwierdzającego posiadanie zezwolenia do prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 
roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. 
zm.) potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania, tj. posiadają zezwolenie do wykonywania działalności 
ubezpieczeniowej. 
8.2) wiedza i do świadczenie:  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku: zamawiający 
uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli złoży oświadczenie o 
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spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego zgodnie z art. 22 ustawy), potwierdzając posiadanie wiedzy i 
doświadczenia. 
8.3) potencjał techniczny:  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku: zamawiający 
uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli złoży oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego zgodnie z art. 22 ustawy), potwierdzając dysponowanie odpowiednim 
potencjałem  technicznym do wykonania zamówienia. 
8.4) osoby zdolne do wykonania zamówienia:  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku: zamawiający 
uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli złoży oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego zgodnie z art. 22 ustawy), potwierdzając Dysponowanie osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia. 
8.5) sytuacja ekonomiczna i finansowa:  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku: zamawiający 
uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli złoży oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego zgodnie z art. 22 ustawy), potwierdzając znajdowanie się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniające wykonanie zamówienia. 

9) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY: 

9.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawc ę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków 
udziału w post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 
1) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie zezwolenia do prowadzenia 

działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 
maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 
66 z późn. zm.) potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania 
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania, tj. posiadają zezwolenie do wykonywania 
działalności ubezpieczeniowej, 

9.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyklucz eniu na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy, nale ży przedło żyć: 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,  
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 
24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do 
osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

9.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych. Je żeli wykonawca ma siedzib ę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposp olitej Polskiej, 
przedkłada:  
Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 
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• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert. 

9.4) Informacja o dokumentach potwierdzaj ących, że oferowane dostawy, 
usługi lub roboty budowlane odpowiadaj ą okre ślonym wymaganiom. W 
zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 
odpowiadaj ą określonym wymaganiom, nale ży przedło żyć: nie dotyczy. 
9.5) Inne dokumenty: 
1) wypełniony formularz oferty, 
2) OWU wszystkich ubezpieczeń, które są przedmiotem zamówienia, 
3) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, 

posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę*.  
10) CZY OGRANICZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE 

PUBLICZNE TYLKO DLA WYKONAWCÓW, U KTÓRYCH PONAD 50 % 
PRACOWNIKÓW STANOWIĄ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE: nie. 

11) INFORMACJA NA TEMAT WADIUM: 
Nie dotyczy. 

12)  INFORMACJA NA TEMAT ZALICZEK: 
Nie przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

13) KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: 
A. Cena łączna ubezpieczenia – 85%. 
B. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 15%. 

14) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
Oferty należy składać/przesyłać na adres: Starostwo Powiatowe, Pl. Wolności 
12A, 46-100 Namysłów w pok. nr 210, w terminie do dnia 29.06.2012 r. do godz. 
10:00.       
Ofertę należy napisać (obowiązek złożenia oferty w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności – art. 82 ust. 2 ww. ustawy) w języku polskim, na maszynie do 
pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.  
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak podano wyżej z 
dopiskiem: „OFERTA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNO ŚCI 
ZAMAWIAJ ĄCEGO – NIE OTWIERAĆ PRZED ………………. (data i godzina 
otwarcia ofert) ”. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.06.2012 r. o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym, 
Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów w pok. nr 211. 

15) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
30 dni od upływu terminu składania ofert. 

16) INFORMACJĘ O ZAMIARZE ZAWARCIA OFERTY RAMOWEJ: 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

17)INFORMACJĘ O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU 
ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓR EJ 
BĘDĄ UMIESZCZANE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO 
SYSTEMU ZAKUPÓW: 
Zamawiający nie przewiduje wyżej wymienionego rozwiązania. 

18)INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z  
ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ B ĘDZIE PROWADZONA 
AUKCJA ELEKTRONICZNA: 
Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej. 
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19) INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 
UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB  
ART. 134 UST. 6 PKT. 3 I 4, JEŻELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE 
UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIE Ń: 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie 
z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 30% wartości zamówienia 
podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy w 
przypadku: 

− nabycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych a 
rozpoczęciem okresu ubezpieczenia lub nabycia składników majątkowych 
(w tym pojazdów) w okresie trwania umowy, jeżeli nabycie tych składników 
majątkowych było już zaplanowane przed wszczęciem niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

− przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej o kolejne 3 miesiące oraz 
wznowienia polis komunikacyjnych na okres kolejnych 12 miesięcy dla 
pojazdów Zamawiającego, których ubezpieczenie rozpoczyna się  
w dodatkowym 3-miesięcznym okresie ubezpieczenia – w przypadku nie 
wyłonienia wykonawcy  
w procedurze przetargowej na kolejny okres ubezpieczenia.  

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany 
będzie do zastosowania  w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych 
niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym, z uwzględnieniem okresu 
rzeczywiście udzielanej ochrony wg systemu pro rata temporis za każdy dzień.  

20) ZMIANA UMOWY: 
 Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku 

do tre ści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wyk onawcy:  tak. 
 Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków 

zmian:  
 W następujących przypadkach: 

1) zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki – taka zmiana 
zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek 
Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki 
przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej 
zgodzie Wykonawcy; 

2) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniach majątkowych w 
przypadku zmiany sumy    ubezpieczenia – w przypadku zmiany wartości 
majątku w okresie ubezpieczenia oraz w wyniku nabycia składników 
majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych  
a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Składka będzie rozliczna zgodnie z 
określonymi w specyfikacji zapisami klauzuli warunków i taryf oraz klauzul 
automatycznego pokrycia; 

3) zmiany wysokości składki w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń 
losowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia budynków i budowli – w 
przypadku zmiany rodzaju wartości budynków/budowli (np. z wartości 
księgowej brutto na wartość odtworzeniową). Składka będzie rozliczna 
zgodnie z, określonymi w specyfikacji, zapisami klauzuli warunków i taryf; 

4) zmiany wysokości składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku 
ubezpieczenia pojazdów nabywanych przez Zamawiającego (jednostki 
Zamawiającego) w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz sprzedaży lub likwidacji pojazdów przez Zamawiającego 
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(jednostki Zamawiającego) i zmiany posiadacza pojazdów w tym okresie, przy 
czym nowe polisy komunikacyjne będą zawierane na okresy roczne zgodnie z  
wnioskiem Zamawiającego. Ostatnim dniem umożliwiającym ubezpieczenie 
pojazdu na warunkach umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest 
ostatni dzień obowiązywania umowy to jest 30.06.2013 r. Maksymalnie okres 
ubezpieczenia pojazdów zakończy się dnia  29.06.2014 r. Składka będzie 
rozliczna zgodnie z zapisami klauzuli warunków i taryf; 

5) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich 
formy prawnej - w przypadku: 
a) powstania nowych jednostek (w wyniku utworzenia, połączenia lub 

wyodrębniania) - składka będzie rozliczna bądź naliczana zgodnie z, 
określonymi w specyfikacjami, zapisami klauzuli warunków i taryf; 

b) przekształcenia jednostki – warunki ubezpieczenia będą nie gorsze jak dla 
jednostki pierwotnej;   

c) likwidacji jednostki – jednostka zostanie wyłączona z ochrony 
ubezpieczeniowej, a jeżeli jej mienie zostanie przekazane innym 
jednostkom organizacyjnym Zamawiającego, to zostanie ono objęte 
ochroną przez Wykonawcę na warunkach ubezpieczenia nie gorszych jak 
dla jednostki zlikwidowanej. 

6) korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze 
zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą 
Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki, 

7) zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych. 
21) INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZ ĄCE FINANSOWANIA 

PROJEKTU / PROGRAMU ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: 
 Nie dotyczy. 
22) CZY PRZEWIDUJE SIĘ UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, W PRZYPADKU NIEPRZYZNANIA ŚRODKÓW 
POCHODZACYCH Z BUDZETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ 
NIEPODLEGAJACYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ 
PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O 
WOLNYM HANDLU (EFTA), KTÓRE MIAŁY BY Ć PRZEZNACZONE NA 
SFINANSOWANIE CAŁOSCI LUB CZ ĘŚCI ZAMÓWIENIA: Nie dotyczy. 

23) OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW : 
W zakresie procedury przetargowej: Anna Kochmańska-Grzegorczyk tel. /077/ 
410 36 95 wew. 210, fax /077/ 410 36 95 wew. 212 lub /077/ 410 39 22, Starostwo 
Powiatowe w Namysłowie, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów, Wydział 
Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Nieruchomościami, pok. nr 210, 
w godz. 08 : 00  -  15 : 00 .  
W zakresie przedmiotu zamówienia: Marek Lewandowski Maximus Broker                 
Sp. z o.o. (Broker ubezpieczeniowy Zamawiającego działający na podstawie 
pełnomocnictwa) ul. Szosa Chełmińska 164, 87-100 Toruń, tel. (56) 669-05-56, 
fax (56) 664-47-06 e-mail: marek.lewandowski@maximus-broker.pl. Godziny 
pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8ºº do 16ºº. 

 
 

 
Przewodnicz ący Zarz ądu 

 
Julian Kruszy ński 
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Do wiadomości: 
1. Biuletyn Zamówień 

Publicznych, 
2. Strona internetowa Powiatu 

Namysłowskiego, 
3. Tablica ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego, 
4. a/a. 
AK-G/MA 

 


