
Strona 1 z 3 
 

              Toruń, dnia 19.06.2020 
Znak sprawy: ZP.272.05.2020 

     
 
 

Zawiadomienie o wyniku postępowania 
 
Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Opoczno, w tym Urzędu 
Miejskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. 
 
 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2019 r., poz. 1843) Pełnomocnik Zamawiającego zawiadamia o 
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie majątku i innych 
interesów Gminy Opoczno, w tym Urzędu Miejskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i 
instytucjami kultury. 
 
Część I - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Opoczno, w tym Urzędu 
Miejskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. 
 
1. Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 2, złożona przez: 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych  TUW 
Ul. Raabego 13 

02-793 Warszawa 
Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która otrzyma największą 
łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny. Uzasadniając dokonany wybór Zamawiający informuje, że 
oferta ta uzyskała największą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny – 90,85 punktów spośród 
wszystkich ofert badanych i ocenianych, a jej cena mieściła się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. 
 
2. Informacja o ważnych złożonych ofertach: 

Nr 
oferty Nazwa (firma) i siedziba wykonawcy 

Cn – ilość 
punktów 

przyznana  
ofercie w 
kryterium 

„Cena” 

Pp – ilość 
punktów 

przyznana 
ofercie w 
kryterium 
„Klauzule 

dodatkowe i inne 
postanowienia 

szczególne 
fakultatywne” 

Łączna ilość 
punktów 

uzyskanych 
przez daną 

ofertę, liczona 
wg wzoru: 

Cn + Pp 

2 

Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych 
Ul. Raabego 13  

02-793 Warszawa 

85 pkt 5,85 pkt 90,85 pkt 

4 

Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń 
S.A. VIG   

Ul. Wołoska 22A  
02-675 Warszawa 

58,87 pkt 7,50 pkt 66,37 pkt 

6 

 Saltus Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych  

 Władysława IV 22  
81-743 Sopot 

66,92 pkt 6,45 pkt 73,37 pkt 
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3. Żadna oferta nie została odrzucona. 
4. Żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania. 
5. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 
6. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2) 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Części II postepowania -  Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Opoczno. 
 
1. Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 5, złożona przez: 

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG 
Al. Jerozolimskie 162 

02-342 Warszawa 
 Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która otrzyma 
największą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny. Uzasadniając dokonany wybór Zamawiający 
informuje, że oferta ta uzyskała największą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny – 97,00 
punktów spośród wszystkich ofert badanych i ocenianych, a jej cena mieściła się w kwocie, jaką 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. 
 
2. Informacja o ważnych złożonych ofertach: 

Nr 
oferty Nazwa (firma) i siedziba wykonawcy 

Cn – ilość 
punktów 

przyznana  
ofercie w 
kryterium 

„Cena” 

 

Łączna ilość 
punktów 

uzyskanych 
przez daną 

ofertę, liczona 
wg wzoru: 

Cn + Pp 

Pp – ilość 
punktów 

przyznana 
ofercie w 
kryterium 
„Klauzule 

dodatkowe i inne 
postanowienia 

szczególne 
fakultatywne” 

1 
Balcia Insurance SE z siedzibą w 
Rydze, ul. K. Valdemara 63, Ryga,  

LV-1142 Łotwa  
70,67 pkt 4,50 pkt 75,17 pkt 

2 

Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych „TUW” 

Ul. H. Raabego 13,  
02-793 Warszawa 

73,83 pkt 4,50 pkt 78,33 pkt 

3 
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń 

S.A. Ul. Gdańska 132  
90-520 Łódź 

76,76 pkt 0,00 pkt 76,76 pkt 

5 

Compensa Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. VIG   
Al. Jerozolimskie 162  

02-342 Warszawa 

90,00 pkt 7,00 pkt 97,00 pkt 

 
3. Żadna oferta nie została odrzucona. 
4. Żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania. 
5. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 
6. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2) 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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Części III postepowania - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy 
Opoczno.  
 

1. Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 4, złożona przez: 
Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG 

Ul. Wołoska 22A 
02-675 Warszawa 

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która otrzyma największą 
łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny. Uzasadniając dokonany wybór Zamawiający informuje, że 
oferta ta uzyskała największą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny – 97,00 punktów spośród 
wszystkich ofert badanych i ocenianych, a jej cena mieściła się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. 
 

2. Informacja o ważnych złożonych ofertach: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i siedziba 
wykonawcy 

Cn – ilość 
punktów 

przyznana  
ofercie w 
kryterium 

„Cena” 

 
Łączna 

ilość 
punktów 

uzyskanych 
przez daną 

ofertę, 
liczona wg 

wzoru: 
Cn + Pp 

Pp – ilość punktów 
przyznana ofercie 

w kryterium 
„Klauzule 

dodatkowe i inne 
postanowienia 

szczególne 
fakultatywne” 

2 

Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych „TUW” 

Ul. H. Raabego 13, 
 02-793 Warszawa 

75,18 pkt 2,0 pkt 77,18 pkt 

4 

Wiener Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. VIG   

Ul. Wołoska 22A  
02-675 Warszawa 

90,00 pkt 7,00 pkt 97,00 pkt 

 
3. Żadna oferta nie została odrzucona. 
4. Żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania. 
5. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 
6. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 

2) ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
 
 
 
 

W imieniu Pełnomocnika 
Zamawiającego 

/…/ Mariusz Filus 
Dyrektor Biura Klientów 

Strategicznych 


