Znak sprawy: IB598D/01/14
Maków Podhalański, 07.02.2014 r.

Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy
Maków Podhalański

ZAWIADOMIENIE
I. Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam, że w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Maków
Podhalański:
za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 1, złożona przez:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Oddział Regionalny w Krakowie
Zespół Sprzedaży Korporacyjnej
Plac Kościuszki 15
32-600 Oświęcim
Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała najwyższą łączną ilość
punktów z obu kryteriów oceny ofert (cena 80%, warunki fakultatywne 20%).
Z uwagi jednak na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty jest wyższa niż kwota jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia oraz w
związku z tym, że Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej
oferty, Zamawiający unieważnia postępowanie w III części zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką
zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
II. Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na
podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Kryterium wyboru ofert dla zamówienia była najniższa cena – waga 80 % oraz klauzule
dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – waga 20%.
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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Numer oferty

Część I zamówienia

1

Wykonawca

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Oddział Regionalny w Krakowie
Zespół Sprzedaży Korporacyjnej
Plac Kościuszki 15
32-600 Oświęcim

Cena oferty/liczba
punktów za cenę

Liczba
punktów za
warunki
fakultatywne

Łączna
liczba
punktów

102 831,00 zł/
80,00 pkt

3,6 pkt

83,6 pkt

IV. Informacja o odrzuceniu oferty.
1. Żadna oferta nie została odrzucona.
2. Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania.
V. Informacja o zawarciu umowy.
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli
zawiadomienie zostanie przesłane faksem, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane
pisemnie, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli:
a. w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
złożono tylko jedną ofertę
albo
b. w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty
określone na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz w
przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie wykluczono żadnego
wykonawcy.

Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za zainteresowanie postępowaniem i złożoną ofertę.
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