
Ostrówek, dnia 25.03.2014 r. 
 

     
           

Do wszystkich Wykonawców 
  

 
dot. postępowania o zamówienie publiczne , które  prowadzone jest  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze 
zmianami  ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust 8 na zadanie pod nazwą:  
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie : 

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od 
kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie 

sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 
Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,  

Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, Assistance” 
 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 
 

Gmina Ostrówek zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2010  roku Nr 11 3 poz. 759 ze zmianami  ) informuje o 
wyniku postępowania.  
 
1. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu ofertę 
firmy Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW z ceną wykonania zamówienia: 
163.920,00 zł brutto. Pierwszym kryterium oceny ofert była cena i w/w Wykonawca 
zaproponował cenę najkorzystniejszą uzyskując 80 pkt. Drugim kryterium oceny ofert 
były zaakceptowane klauzule, za które w/w Wykonawca uzyskał 20 pkt. Łączna liczba 
punktów, któr ą zdobyła oferta wygrywająca to 100 pkt. 
 
2. Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych złożonych 
ofert: 
 
W postępowaniu oprócz wykonawcy wygrywającego udział wzięło trzech Wykonawców. 
Wszyscy Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Punktacja ocenianych ofert 
w tabeli nr 1, która znajduje się poniżej. 
 
Tabela nr 1 

Nazwa 
kryterium 

Nazwa Wykonawcy 

Towarzystwo Ubezpiecze ń 
Wzajemnych TUW 

Concordia 
Polska TUW 

Uniqa TU 
S.A. InteRisk TU S.A. VIG  

Cena łączna 80 69,27 67,7 64,12 
Klauzule 20 2,17 7,83 14,35 

Łącznie 100 71,44 75,53 78,47 

 
 
3. Termin zawarcia umowy nie krótszy niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty , zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp 
 


