
  

Znak sprawy: OA.271.1.2020 

 
 

Biała Podlaska, dnia 14.10.2020 r. 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.  

 „ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Dęblin wraz z jednostkami 
organizacyjnymi i instytucjami kultury” 

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

(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 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 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 II zamówienia za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 1, złożona przez: 

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań, 
Concordia Ubezpieczenia ul. Szeligowskiego 6b, 20-883 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%). 

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

BALCIA INSURANCE SE Oddział w Polsce Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa. 

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 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: 

1) BALCIA INSURANCE SE Oddział w Polsce Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, z 

ceną na:  

część II zamówienia: 35 694,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy sześćset 
dziewięćdziesiąt cztery 00/100); 



  

część III zamówienia: 4 380,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące trzysta 
osiemdziesiąt 00/100); 
 

2) Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań, 
Concordia Ubezpieczenia ul. Szeligowskiego 6b, 20-883 Lublin, z ceną 

część II zamówienia: 29 238,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć dwieście 
trzydzieści osiem 00/100); 
 

IV. Zgodnie z przyjętymi dla poszczególnych części zamówienia kryteriami oceny, 
oferty otrzymały ilość punktów, jak poniżej: 

 
Część II zamówienia 

Firma wykonawcy 

Liczba punktów  

za cenę (waga 

90%) 

Liczba punktów za 

klauzule dodatkowe 

i inne 

postanowienia 

szczególne 

fakultatywne (waga 

10%) 

Łączna  

liczba 

punktów 

Oferta nr 1 
Balcia Insurance SE 

73,72 pkt 

Cena : 35 694,00 zł  
6,00 pkt 79,72 pkt 

Oferta nr 2 
Concordia Polska TU SA 

90,00 pkt 

Cena : 29 238,00 zł 
6,00 pkt 96,00 pkt 

Część II zamówienia 

Firma wykonawcy 

Liczba punktów  

za cenę (waga 

90%) 

Liczba punktów za 

klauzule dodatkowe 

i inne 

postanowienia 

szczególne 

fakultatywne (waga 

10%) 

Łączna  

liczba 

punktów 

Oferta nr 1 
Balcia Insurance SE 

90,00 pkt 

Cena : 4 380,00 zł  
4,00 pkt 94,00 pkt 

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. 

Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za zainteresowanie postępowaniem i złożone 
oferty. 
                                                                



  

                                                                                              W imieniu Pełnomocnika Zamawiającego 

                                                                                                      Anna Korszeń 
                                                                                                      Dyrektor 

                                                                                                                        Inter-Broker Sp. z o.o.  
                                                                   Oddział w Białej Podlaskiej 


