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Wrocław, 17.11.2020 r. 

Do uczestników  przetargu 
nieograniczonego na usługę 
ubezpieczenia Gminy Rymanów 

ZMIANY DO SIWZ NR 234/2020/N/Rymanów

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Rymanów, na podstawie udzielonego 
pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. informuje o następujących 
zmianach w SIWZ: 

Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 17.11.2020 r. na dzień 20.11.2020 r., 
zgodnie z informacją poniżej: 

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty, które składa Wykonawca: 

1) Formularz oferty (na jeden lub dowolną liczbę pakietów)  

2) Ogólne warunki ubezpieczenia wnioskowanych ryzyk (nie dotyczy ubezpieczeń 
obowiązkowych) 

3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu 

4) Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę w imieniu i na rzecz Wykonawcy. 

UWAGA!!! 
2. Ze względu na wyjątkową sytuację epidemiologiczną związana z pandemią coronawirusa 
na świecie, Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów stanowiących załączniki do 
oferty drogą elektroniczną. Dokumenty stanowiące część oferty uznane zostaną za złożone 
prawidłowo, pod warunkiem opatrzenia ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Natomiast Formularz oferty zawierający cenę oferty, oraz oświadczenie o braku podstaw do 
wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu nadal przesłany musi być w 
formie tradycyjnej, w zabezpieczonej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie 
poufności jej treści.    
Dokumenty należy przesyłać na adres centrala@suprabrokers.pl, z wyraźnym zaznaczeniem 
w temacie wiadomości  którego postępowania dotyczą (tytuł SIWZ).    
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3.Upoważnienie do podpisywania oferty powinno być dołączone do niej, o ile nie wynika to 
z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 
4.Dokumenty sporządzone w języku obcym  muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem 
na język polski, poświadczonym za zgodność z tekstem oryginalnym przez Wykonawcę lub 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
5.Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy. 
6.Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i 
opatrzone w miejscu ich naniesienia podpisem Wykonawcy lub upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. 
7.Koperta (opakowanie) powinna zawierać nazwę i dokładny adres składającego – 
Wykonawcy. 
8.Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę podpisaną przez Wykonawcę lub 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.  
9.Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie: 

Przetarg – ubezpieczenie dla {nazwa zamawiającego} 

Przetarg SIWZ nr {nr SIWZ} 

Nie otwierać przed {dzień składania ofert} r. godz. {godzina otwarcia ofert} 

IX. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1.Oferty należy składać do dnia 20.11.2020 r., do godz. 13:00 na adres: 

Gmina Rymanów 

   ul. Mitkowskiego 14 a, 38-480 Rymanów 

Sekretariat 

2.Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13:15 
3.Wykonawca, który złożył ofertę może ją zmienić lub wycofać przed upływem terminu 
składania ofert. 
4.Zmiany albo wycofanie oferty dokonywane przez Wykonawcę przed upływem terminu do 
składania ofert są skuteczne. Wycofanie lub zmiany winny być oznakowane na kopercie „ 
Zmiana” lub „Wycofanie”. 
5.Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone do nadawcy bez ich otwierania 
6.Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 
7.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach. 
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8.W terminie 3 dni od opublikowania przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej 
powyższych informacji, Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
9.Zamawiający informuje, iż skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ustawy tj. 
najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

Joanna Witczak  


