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Biała Podlaska, dnia 28.12.2017 r. 

Ogłoszenie o wynikach przetargu 

Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. 

„UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW 
MIASTA DĘBLIN 

WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY ” 

I. Wybór najkorzystniejszej oferty  
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informujemy, że w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Dęblin wraz z jednostkami 

organizacyjnymi i instytucjami kultury, podlegającemu podziałowi na następujące części: 

Część I – Ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej i osób Miasta Dęblin wraz 
z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury 
Część II – Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Miasta Dęblin, jednostek 
organizacyjnych i instytucji kultury 
Część III – Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych 
Straży Pożarnych Miasta Dęblin 

dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z poniższym: 

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

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
ul. Gdańska 132 
90-520 Łódź 

Jednostka terenowa: 
Przedstawicielstwo Generalne Biała Podlaska  
Al. 1000-lecia 28a/15;  
21-500 Biała Podlaska 
Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała najwyższą łączną ilość 
punktów z obu kryteriów oceny ofert (cena 85%, klauzule dodatkowe i inne postanowienia 
szczególne fakultatywne 15%). 

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

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
ul. Gdańska 132 
90-520 Łódź 

Jednostka terenowa: 
Przedstawicielstwo Generalne Biała Podlaska  
Al. 1000-lecia 28a/15;  
21-500 Biała Podlaska 
 

Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała najwyższą łączną ilość 
punktów z obu kryteriów oceny ofert (cena 90%, klauzule dodatkowe i inne postanowienia 
szczególne fakultatywne 10%). 

3. W części III zamówienia za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 1, złożona przez: 

 
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Vienna Insurance Group  
ul. Nowakowskiego 22;  
00-668 Warszawa  
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Jednostka terenowa: 
I Oddział Lublin  
ul. Zamojska 47;  
20-102 Lublin 
Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała najwyższą łączną ilość 
punktów z obu kryteriów oceny ofert (cena 90%, klauzule dodatkowe i inne postanowienia 
szczególne fakultatywne 10%). 

II. Kryteria oceny ofert 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wybiera ofertę 
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
Kryterium oceny ofert dla I części zamówienia była cena – waga 85% oraz klauzule 
dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – waga 15%.  
Kryterium oceny ofert dla II części zamówienia była cena – waga 90% oraz klauzule 
dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – waga 10%.  
Kryterium oceny ofert dla III części zamówienia była cena – waga 90% oraz klauzule 
dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – waga 10%. 

III. W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeniem 
o zamówieniu wpłynęły następujące oferty, złożone przez: 

Oferta nr 1: 
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Vienna Insurance Group  
ul. Nowakowskiego 22;  
00-668 Warszawa  
 

Jednostka terenowa: 
I Oddział Lublin  
ul. Zamojska 47;  
20-102 Lublin 
 

Wskazana oferta została złożona na I i III część zamówienia. 

Oferta nr 2: 

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
ul. Gdańska 132 
90-520 Łódź 

Jednostka terenowa: 
Przedstawicielstwo Generalne Biała Podlaska  
Al. 1000-lecia 28a/15;  
21-500 Biała Podlaska 
Wskazana oferta została złożona na I, II i III część zamówienia. 
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IV. Zgodnie z przyjętymi dla poszczególnych części zamówienia kryteriami oceny, oferty otrzymały ilość punktów, jak poniżej: 
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Część I zamówienia Część II zamówienia Część III zamówienia 

Liczba 
punktów  
za cenę 

(waga 85%) 

Liczba punktów za 
klauzule dodatkowe i 
inne postanowienia 

szczególne 
fakultatywne (waga 

15%) 

Łączna 
liczba 

punktów 

Liczba 
punktów  
za cenę 

(waga 90%) 

Liczba punktów za 
klauzule 

dodatkowe  
i inne 

postanowienia 
szczególne 

fakultatywne 
(waga 10%) 

Łączna liczba 
punktów 

Liczba punktów  
za cenę 

(waga 90%) 

Liczba punktów 
za klauzule 
dodatkowe  

i inne 
postanowienia 

szczególne 
fakultatywne 
(waga 10%) 

Łączna liczba 
punktów 

1 68,80 6,90 75,70 Nie złożono oferty 90,00 0,00 90,00 

2 85,00 2,85 87,85 90,00 0,00 90,00 76,54 0,00 76,54 
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V. Informacja o odrzuceniu oferty lub wykluczeniu wykonawcy. 

1. Żadna oferta nie została odrzucona. 
2. Żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania. 

VI. Informacja o dynamicznym systemie zakupów. 

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 

VII. Informacja o zawarciu umowy. 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem  
art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane  
w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w pkt. 1, jeżeli: 
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 
złożono tylko jedną ofertę; lub 
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 
upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione  
w art. 180 ust. 2 ustawy lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub 
postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 

Zamawiający zawrze umowy z wybranymi wykonawcami nie wcześniej niż 05.01.2018 r. 

Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za zainteresowanie postępowaniem i złożone 
oferty. 

z poważaniem 

Anna Korszeń 

Przewodniczący Komisji Przetargowej - 
w imieniu Pełnomocnika Zamawiającego 


