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                                                                                                    Opoczno, dnia 23.05.2016 r. 

ZZP271.11.55.2016                                                                                                                                      

   

 

Wykonawcy (wszyscy) 

 

Dotyczy:  

postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Opoczno, w tym 

Urzędu Miejskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.  

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania – część I zamówienia 

 

Numer ogłoszenia: 92628-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016r. 

 

 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych zawiadamiam o wyniku postępowania, dotyczącego części I 

zamówienia – ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz osób Gminy 

Opoczno, w tym Urzędu Miejskiego  wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami 

kultury.  

1. Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 3, złożona przez Compensa 

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa. 

 

2. Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała najwyższą łączną ilość 

punktów z obu kryteriów oceny (cena 85%, klauzule dodatkowe i inne postanowienia 

szczególne fakultatywne 15%) spośród wszystkich ofert badanych i ocenianych, a jej 

cena mieściła się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie tej części zamówienia. 

W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, poza ofertą 

opisaną w punkcie „1” powyżej, oferty na część I zamówienia złożyli także następujący 

Wykonawcy: 

 

a) oferta nr 4, złożona przez  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Biuro 

Regionalne w Warszawie Oddział Regionalny w Radomiu, ul. 25 Czerwca 68, 26-600 

Radom; 

b) oferta nr 5, złożona przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group Oddział 

Piotrków Trybunalski ul. Al. 3-go Maja 2, 97-300 Piotrków Trybunalski; 

c) oferta nr 6, złożona przez Towarzystwo Ubezpieczeń  Inter Polska S.A.,  ul. Al. 

Jerozolimskie 172 , 02 -486 Warszawa 

 

Według kryterium „cena” (waga 85%) poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą 

ilość punktów: 

 

a) Compensa TU S.A. VIG – 85,00; 

b) TUW „TUW” – 45,97; 

c) Inter Risk  – 28,60; 

d) TU Inter Polska  - 57,90  
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Wg kryterium „klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne” (15%) 

poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów: 

 

a) Compensa TU S.A. VIG. – 0,00; 

b) TUW „TUW” – 4,20; 

c) Inter Risk  – 7,80; 

d) TU Inter Polska  – 3,30; 

 

Łącznie poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów: 

 

a) Compensa TU S.A. VIG – 85,00; 

b) TUW „TUW”. – 50,17; 

c) InterRisk TU S.A. VIG – 36,40; 

d) TU Inter Polska  – 61,20; 

 

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która otrzyma 

najwyższą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny. W związku z powyższym wybrana 

została oferta Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.., ul. Al. Jerozolimskie 162, 02-342 

Warszawa. 

 

2. Żadna oferta nie została odrzucona. 

 

3. Żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania. 

 

4. Wobec nieodrzucenia żadnej oferty oraz niewykluczenia żadnego Wykonawcy, Zgodnie z 

art. 94 ust. 2 pkt 3 i pkt 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w 

art. 94 ust. 1 ustawy, tj. przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, albo 10 dni, jeżeli zawiadomienie zostało 

przesłane w inny sposób. 

 

 

 

 
 
 


