Lublin, dnia 26.04.2019 r.
Wszyscy wykonawcy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY
SZCZEBRZESZYN - Ubezpieczenie instalacji i kolektorów solarnych, ogniw
fotowoltaicznych, pieców C. O. pomp ciepła zainstalowanych na terenie Gminy
Szczebrzeszyn
Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego nr 532286-N-2019 r. z dnia
01.04.2019 r.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986) zawiadamiam o wyniku
postępowania, dotyczącego:
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SZCZEBRZESZYN - Ubezpieczenie
instalacji i kolektorów solarnych, ogniw fotowoltaicznych, pieców C. O. pomp ciepła
zainstalowanych na terenie Gminy Szczebrzeszyn

Postępowanie było prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w art. 24aa ustawy Pzp
(tzw. procedura odwrócona).
Wybrano ofertę następującego wykonawcy:
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi
ul. Gdańska 132
Przedstawicielstwo Regionalne w Radomiu
ul. Szklana 60
26-600 Radom
Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała najwyższą ilość punktów
w kryterium oceny (cena 90%, warunki fakultatywne 10%).
II. Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz.1986) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na
podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Kryterium wyboru ofert dla 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
poniżej:
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Nr oferty

Wykonawca

Cena/ liczba punktów

1.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w
Łodzi, ul. Gdańska 132 Przedstawicielstwo Regionalne
w Radomiu ul. Szklana 60, 26-600 Radom

18 437,83 zł

Liczba punktów za warunki fakultatywne

Liczba punków łącznie

0,00

90,00

90,00

2

IV. Informacja o odrzuceniu oferty.
1.

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty

2.

Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

3.

Dynamiczny system zakupów nie został dopuszczony

Pełnomocnik Zamawiającego

Ewa Korzec
Inter-Broker Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu
Dyrektor Oddziału w Lublinie
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