Mniszków dnia, 22.08.2012 r.

Wszyscy oferenci
ZP 341.8.2012
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
numer sprawy ZP 341.8.2012 - nazwa części:
Część I zamówienia: Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ,mienia, sprzętu, szyb
i przedmiotów szklanych, komunikacyjne Gminy Mniszków na okres od 01.09.2012 do
31.08.2015
Część II zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków
OSP w Gminie Mniszków na okres od 01.09.2012 do 31.08.2015

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Pzp) Gmina Mniszków
informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze
oferty, złożone przez Wykonawców:

Część 1 zamówienia : Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Biuro Regionalne w
Łodzi Filia - Bełchatów 97-400 Bełchatów ul. Piłsudskiego 1

Część II zamówienia : Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Biuro Regionalne w
Łodzi Filia - Bełchatów 97-400 Bełchatów ul. Piłsudskiego 1
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w wykonawcy uzyskała największą ilość punktów.
Wybrany wykonawcy zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w celu ustalenia daty
podpisania umowy, zgodnie z art. 94 ust. 1 Pzp..
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena łączna
ubezpieczenia za
okres 3 letni w zł

Liczba punktów
Kryterium A - cena
Kryterium B - klauzule
dodatkowe

Część 1 zamówienia
1

2

3

CONCORDIA POLSKA Towarzystwo
Ubezpieczeń Wzajemnych
Przedstawicielstwo Łódź 91-420 Łódź
ul. Północna 27/29
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń
S.A. Vienna Insurance Group Oddział
Piotrków Tryb. Al. 3-go Maja 2 97300 Piotrków Tryb.

Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych Biuro
Regionalne w Łodzi, 97-400
Bełchatów ul. Piłsudskiego 1

160.810,00

69,83

222.894,00

53,81

124.283,00

87,2

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena łączna
ubezpieczenia za
okres 3 letni w zł

Liczba punktów
Kryterium - cena

Część II zamówienia
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena łączna
ubezpieczenia za
okres 3 letni w zł

Liczba punktów
Kryterium - cena

1

CONCORDIA POLSKA Towarzystwo
Ubezpieczeń Wzajemnych
Przedstawicielstwo Łódź 91-420 Łódź
ul. Północna 27/29

9.916,00

88,53

3

Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych Biuro
Regionalne w Łodzi, 97-400
Bełchatów ul. Piłsudskiego 1

8.779,00

100,00

Numer
oferty

2.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali odrzuceni żadni wykonawcy.
3.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Pzp Gmina Mniszków informuje, że w
prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
Środki ochrony prawnej :
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności zamawiającego, w tym i wobec
czynności: -wykluczenia Wykonawcy, odrzucenia jego oferty .
Odwołanie wnosi się w terminie 5 lub 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego, w zależności
od sposobu przesłania tej informacji, do Prezesa Izby. Odwołujący się przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania
przed upływem terminu do jego wniesienia. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, Zamawiający
powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w
ustawie dla tej czynności.

_________________________________
imię i nazwisko
podpis zamawiającego

