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Niwiska, 1.08.2013 r. 

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU  

 

I. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy 

Niwiska wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, z podziałem na 

następujące części: 

 

część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Niwiska wraz z 

jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.  

 

część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Niwiska.  

 

część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków 

Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Niwiska.  

 

wybrano oferty następujących wykonawców: 

 

1. W części I zamówienia za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 4, złożona przez: 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW  

Biuro Regionalne w Rzeszowie z siedzibą przy  

ul. Kilińskiego 6,  

35-005 Rzeszów 

 

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

punktów z obu kryteriów oceny ofert (cena 80%, warunki fakultatywne 20%). 

 

2. W części II zamówienia za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 1, złożona przez: 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW  

Biuro Regionalne w Rzeszowie z siedzibą przy  

ul. Kilińskiego 6,  

35-005 Rzeszów 

 

Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała maksymalną ilość 100 

punktów za najniższą cenę w jedynym kryterium oceny ofert, jakim była cena (waga 

100%). 

 

3. W części III zamówienia za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 2, złożona 

przez: 

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń 

Vienna Insurance Group 

Oddział w Płocku 

ul. Miodowa 1 

09-406 Płock 

 

Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała maksymalną ilość 100 

punktów za najniższą cenę w jedynym kryterium oceny ofert, jakim była cena (waga 

100%). 
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II. Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę 

najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  

Kryterium wyboru ofert dla I części zamówienia była najniższa cena – waga 80 % oraz 

klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – waga 20%.  

Kryterium wyboru ofert dla II części zamówienia była najniższa cena – waga 100 %. 

Kryterium wyboru ofert dla III części zamówienia była najniższa cena – waga 100 %. 

 

III. W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia złożone 

zostały następujące oferty, które nie podlegały odrzuceniu i zgodnie z przyjętymi dla 

poszczególnych części zamówienia kryteriami ich oceny otrzymały ilość punktów, jak 

poniżej: 

Numer 

oferty 
Wykonawca 

Część I zamówienia Część II zamówienia Część III zamówienia 

Cena oferty/liczba 

punktów za cenę 

Liczba 

punktów za 

warunki 

fakultatywne 

Łączna 

liczba 

punktów 

Cena 
Liczba 

punktów 
Cena 

Liczba 

punktów 

1 

Powszechny Zakład 

Ubezpieczeń S.A. 

Oddział Regionalny w 

Lublinie siedzibą w 

Rzeszowie ul. 

Zygmuntowska 14,  

35-025 Rzeszów 

44 188,00 zł/59,70 
pkt 

9,60 pkt 69,30 pkt 25 760,00 zł 72,03 pkt 3 118,00 zł 91,08 pkt 

2 

Compensa Towarzystwo 

Ubezpieczeń 

Vienna Insurance Group 

Oddział w Płocku 

ul. Miodowa 1 

09-406 Płock 

Nie złożono oferty - - 31 154,00 zł 59,56 pkt 2 840,00 zł 
100,00 

pkt 

3 

UNIQA TU S.A. z 

siedzibą w Łodzi  

ul. Gdańska 132 

Przedstawiciel w 

Radomiu  

ul. Szklana 60 

26-610 Radom 

Nie złożono oferty - - 27 874,00 zł 66,56 pkt 
Nie złożono 

oferty 
- 

4 

Towarzystwo 

Ubezpieczeń 

Wzajemnych TUW  

Biuro Regionalne w 

Rzeszowie z siedzibą 

przy ul. ul. Kilińskiego 6,     

35-005 Rzeszów 

32 978,00 zł/80 pkt 8,60 pkt 88,60 pkt 18 554,00 zł 100 pkt 18 240,00 zł 15,57 pkt 

 

                                                 (-) Elżbieta Wróbel 

                                                  Wójt Gminy 


