
Urząd Miasta i Gminy     Pasym, dn. 18 lipca 2019 r.
w Pasymiu
ul. Rynek 8
12-130 Pasym           
                                                           

WYKONAWCY

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

    Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych  (Dz.  U.  z  2018,  poz.  1986  ze  zm.),  zwanej  dalej  „ustaw  Pzp”,ą
Burmistrz Miasta Pasym uprzejmie informuje, e w przetargu nieograniczonym:ż

„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.”
       

zosta y  z o one  oferty  przedstawione  w  za czniku  Nr  1  do  niniejszegoł ł ż łą
Zawiadomienia.

W  wyniku  przeprowadzonej  oceny  z o onych  ofert  Komisja  Przetargował ż
stwierdzi a, co nast puje:ł ę
Liczba ofert z o onych: 5.ł ż
Liczba ofert odrzuconych: 0.

Liczba Wykonawców wykluczonych: 0.

W  zwi zku  z  powy szym  po  ocenie  i  porównaniu  ofert  Zamawiaj cy  wybraą ż ą ł
nast puj cego Wykonawc :ę ą ę
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

Oddział Olsztyn

ul. 1 Maja 13

10-117 Olsztyn

Cena oferowana:  101 571,00 z  ł
Liczba punktów w kryterium „cena łączna ubezpieczenia”: 60,00 

Liczba punktów w kryterium „zaakceptowanie klauzul dodatkowych”:
10,00

Liczba punktów w kryterium „zwiększenie limitów odpowiedzialności”:
1,20

Łączna liczba punktów: 71,20



CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA

Compensa TU S.A.

Oddział Suwałki

ul. Noniewicza 85 C

16-400 Suwałki

Cena oferowana: 43 056,00 zł
Liczba punktów w kryterium „cena łączna ubezpieczenia”: 53,40

Liczba punktów w kryterium „zaakceptowanie klauzul dodatkowych”:
19,80

Liczba punktów w kryterium „zniżka za niską szkodowość”:

Łączna liczba punktów: 73,20

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA

Concordia Polska TUW

Oddział Olsztyn

ul. Barczewskiego 1

10-061 Olsztyn

Cena oferowana: 4 812,00 zł
Liczba punktów w kryterium „cena łączna ubezpieczenia”: 58,66

Liczba punktów w kryterium „zaakceptowanie klauzul dodatkowych”:
24,00

Łączna liczba punktów: 82,66

Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp, zawarcie umowy nast puje w terminieę
nie  krótszym  ni  5  dni  od  dnia  przes ania  zawiadomienia  o  wyborzeż ł
najkorzystniejszej  oferty,  je eli  zawiadomienie  to  zosta o przes ane przy  u yciuż ł ł ż
rodków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – je eli zosta o przes ane w innyś ż ł ł

sposób.

 Sekretarz Miasta Pasym

    /-/ Wies aw Szubkał


