Katowice, 08.05.2018 r.

Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Bystra-Sidzina"

ZAWIADOMIENIE
I. Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2017 n, poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiam, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie majątku i innych
interesów Gminy Bystra-Sidzina:

CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY BYSTRASIDZINA
CZĘŚĆ II: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BYSTRA-SIDZINA
CZĘŚĆ III: UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY BYSTRA-SIDZINA
wybrano oferty następujących wykonawców:
1.W części I zamówienia za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 2, złożona przez:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW"
02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13
Biuro Regionalne w Katowicach
40-010 Katowice, ul. Warszawska 31
Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała najwyższą łączną ilość punktów z obu
kryteriów oceny ofert (cena 85%, warunki fakultatywne 15%).
Cena najkorzystniejszej oferty jest wyższa niż kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie tej części zamówienia, jednak w związku uzyskanymi oszczędnościami w II oraz III
części zamówienia. Zamawiający zwiększa kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
2.W części II zamówienia za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 2 złożona przez:
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW"
02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13

Biuro Regionalne w Katowicach
40-010 Katowice, ul. Warszawska 31

Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała najwyższą łączną ilość punktów z obu
kryteriów oceny ofert (cena 90%, warunki fakultatywne 10%).
3.W części Ul zamówienia za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 1, złożona przez:

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group

02-342 Warszawa, AL jerozolimskie 162
Drugi Oddział w Krakowie
31-261 Kraków, ul. Rusznikarka - Deptak 2/8

Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała najwyższą łączną ilość punktów z obu
kryteriów oceny ofert (cena 90%, warunki fakultatywne 10%).
II.Zgodnie z pkt. 13 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wybiera ofertę
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

Kryterium wyboru ofert dla 1 części zamówienia była najniższa cena - waga 85 % oraz klauzule dodatkowe
i inne postanowienia szczególne fakultatywne - waga 15%.

Kryterium wyboru ofert dla II części zamówienia była najniższa cena - waga 90% oraz klauzule dodatkowe
i inne postanowienia szczególne fakultatywne - waga 10%.

Kryterium wyboru ofert dla III części zamówienia była najniższa cena - waga 90% oraz klauzule dodatkowe
i inne postanowienia szczególne fakultatywne - waga 10%.

III.W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia złożone zostały następujące
oferty, które nie podlegały odrzuceniu i zgodnie z przyjętymi dla poszczególnych części zamówienia
kryteriami ich oceny otrzymały ilość punktów, jak w załączonej tabeli.
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IV.Informacja o odrzuceniu oferty i wykluczeniu wykonawców z postępowania.
Żadna oferta nie została odrzucona, ani żaden z Wykonawców nie

został

wykluczony

z postępowania.

V.Dynamiczny system zakupów nie został dopuszczony.

Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za zainteresowanie postępowaniem i złożone oferty.

W imieniu pełnomocnika
Zamawiającego
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