Toruń, dnia 19.03.2014 r.
L.dz. 901B/03/14/KG

WYKONAWCY (wszyscy)
Zawiadomienie o wyniku postępowania: część II zamówienia
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Skarżysko-Kamienna wraz z jednostkami
organizacyjnymi i instytucjami kultury
część II : Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Skarżysko-Kamienna
Numer ogłoszenia: 43645 - 2014; data zamieszczenia: 28.02.2014
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam o wyniku postępowania, dotyczącego
ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Skarżysko-Kamienna
1. Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 5, złożona przez:
GENERALI TU S.A. , Regionalny Zespół Ubezpieczeń w Kielcach, ul. Okrzei 18, 25-525 Kielce
Uzasadniając dokonany wybór podaję, że oferta ta uzyskała najwyższą łączną ilość punktów – 100,00 z
kryterium oceny „cena”(waga 100%) spośród wszystkich ofert ważnych i ocenianych.
W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, poza ofertą opisaną w
punkcie „1” powyżej, oferty ważne, nie podlegające odrzuceniu, złożyli także następujący Wykonawcy:
a) oferta nr 1: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG, z siedzibą w Warszawie, Oddział w
Radomiu, ul. Wolność 8, 26-600 Radom
b) oferta nr 2: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG, Oddział w Radomiu, ul. F. Focha 14 lok.
2, 26-600 Radom
c) oferta nr 3: UNIQA TU S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą w Łodzi, Przedstawiciel w
Radomiu, ul. Szklana 60, 26-600 Radom
Łącznie poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów
a) oferta nr 1: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG, – 87,85 pkt.
b) oferta nr 2: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG – 70,51 pkt
c) oferta nr 3: UNIQA TU S.A – 76,86 pkt.
d) oferta nr 5: GENERALI TU S.A. – 100,00 pkt
Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która uzyska największą
bezwzględną ilość punktów. W związku z powyższym wybrana została oferta nr 5 –
GENERALI TU S.A. , Regionalny Zespół Ubezpieczeń w Kielcach, ul. Okrzei 18, 25-525 Kielce
2. Żadna oferta nie została odrzucona
3. Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania.
4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów
określonych w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych.
Z wyrazami szacunku
Miłosz Makowski
Kierownik zespołu
d/s obsługi klientów strategicznych
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