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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zgodnie z art.92 ust. I ustawy z dnia29 stycznia2004r. - Prawo zam6wieri publicznych
Dz. U. 22019 r., poz. 1843 informujg, 2e w postgpowaniu przetargowym przeprowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie maj4tku i innych interes6w Powiatu
Suwalskiego wrzlz z jednostkami organizacyjnymi

l. Zamawiajqcy dokonal wyboru najkorrystniejszej oferty:

a) czg56 I zam6wienia: Ubezpieczenie maj4tku i odpowiedzialnoSci cywilnej Powiatu
Suwalskiego wrazz jednostkami organizacyjnymi - Oferta nr 3
zlohonaprzez firma ( nazwa ) : Compensa Towarrystwo Ubezpieczeri S.A

Vienna Insurance Group
Oddzial w Suwalkach
16- 400 Suwalki, ul. NoniewiczaS5C

b) czgSd II zamr6wienia: Ubezpieczenie pojazd6w mechanicznych Powiatu Suwalskiego
- Oferta nr 3
zloilonaprzez firma ( nazwa ) : Compensa Towarrystwo Ubezpieczeri S.A

Vienna Insurance Group
Oddzial w Suwalkach
l6- 400 Suwalki, ul. Noniewicza 85C

Oferty w/w Wykonawc6w zostaly :uznane zanajkorzystniejsze na podstawie kryerium
oceny ofert okreSlonych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia (dalej SIWZ), tj.
uzyskaly najvryhszq,liczbg punkt6w spoSr6d z\ohonych ofertach niepodlegaj4cych odrzuceniu.
W prowadzonym postgpowaniu w terminie zgodnym zSIWZ wplyngly 3 oferty.
Wykonawcy nie podlegaj4 wykluczeniu z postgpowania, gdy? spelniaj4 wszystkie warunki
udzialu w postgpowaniu.

W czgSci I zam6wienia Ubezpieczenie maj4tku i odpowiedzialnoSci cywilnej Powiatu
Suwalskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi byly dwa kryteria oceny ofert: cena - 85%
orazklauzule dodatkowe i inne postanowienia szczeg6lne fakultatywne - l5%.
Wybrana Oferta Nr 3 uzyskalanajwyZsz1laczn1 liczbg punkt6w, tj. 97,15 izostala:uznana
za najkorzystniejszq. Oferta odpowiada wymaganiom ustawy Pzp, spetnia warunki okreSlone
w SIWZ oraznie podlega odrzuceniu, a wykonawca wykluczeniu.

W czgSci II zamr6wienia Ubezpieczenie pojazd6w mechanicznych Powiatu Suwalskiego
byty dwa kryteria oceny ofert: cena - 90 % oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia
szczegolne fakultatywne - l|oh. Wybrana Oferta Nr 3 uzyskala najwylszq Naczn4 liczbg
punkt6w, tj. 96,95 i zostala uznana za najkorzystniejsz4. Oferta odpowiada wymaganiom
ustawy Pzp, spelnia warunki okre6lone w SIWZ oraznie podlega odrzuceniu, a wykonawca
wykluczeniu.



W czg5ci III zam6wienia Ubezpieczenie rolne koni byly dwa kryeria oceny ofert: cena -
90 Yo oraz klauzule dodatkowe i inne postanowieniaszczegblne fakultatywne - l0%.
Nie wplyngla Zadna oferta.

2. Streszczenie ocenv zlo2onvch ofert.

W postgpowaniu o udzielenie zamriwienia publicznego Wykonawcy
oferfy otrrymali nastgpuj4c4 punktacjg :

1) CzgS6 I zam6wienia: ubezpieczenie majqtku i odpowiedzialnoSci
Suwalskieg o wraz z jednostkami organizacyjnymi

, kt6rzy zlo?yli

cywilnej Powiatu

Nr
oferty

Nazwa(firma)iadres
rvykonawcy

Punktacja przy kryterium:
. cena oferty -85"hr klauzule dodatkowe i inne

postanowienia szczeg6lne
fakultatvwne - liYo

Punktacja lqczna

1

I-INIQA Towarzystwo
Ubezpieczeri SA
Przedstawicielstwo
w Poznaniu
ul. Gen. T Kutrzeby l2All0l
6l- 719 Poznafi

. 52,04 pkt

. 8,85 pkt
60,89 punkt6w

Towarzystwo Ubezpieczeri
2 Wzajemnych TUW

Biuro Regionalne
w Bialymstoku Filia
w Suwalkach
ul. NoniewiczlT
16-400 Suwalki

31,52 pkt
8,85 pkt

40,35 punkt6w

J

Compensa Towarzystwo
Ubezpieczeri S.A
Vienna Insurance Group
Oddzial Suwalki
ul. NoniewiczaS5C
16-400 Suwalki

85,00 pkt
12,15 pkt 97,15 punkt6w

2l Cz$e II zam6wienia: ubezpieczeniapoiazd6w mechanicznych Powiatu Suwa

Nr
oferty

Nazwa(firma)iadres
wykonawcy

Punktacja przy kryterium:
! cena oferty -90t. klauzule dodatkowe i inne

postanowienia szczeg6lne
fakultatywne - lOoh

Punktacja lqczna

1

UNIQA Towarzystwo
Ubezpieczeri SA
Przedstawicielstwo
w Poznaniu

. 90,00 pkt

. 3,50 pkt
93,50 punkt6w



ul. Gen. T Kutrzeby l2All0l
6l- 719 Poznait

2
Towarzystw o Ubezpie czeit
Wzajemnych TUW
Biuro Regionalne
w Bialymstoku Filia
w Suwalkach
ul. Noniewicza 17

16-400 Suwalki

84,58 pkt
2,00 pkt

86,58 punkt6w

1
J

Compensa Towarzystwo
Ubezpieczeri S.A
Vienna Insurance Group
Oddzial Suwalki
ul. NoniewiczaS5C
l6-400 Suwalki

87,95 pkt
9,00 pkt

96,95 punkt6w

Srodki ochrony prawnej.
Od niniejszej decyzji przysluguj4 Srodki ochrony prawnej okreSlone w ustawie Prawo
zam6wieri publ icznyc h - dzial V I,,Srodki ochrony prawnej ",

JednoczeSnie zawiadamiam,2e umowy w sprawie pov,ryhszego zam6wienia zostan4 zawarte z
Wykonawcami,ktlrzy zlo?yli najkorzystniejsze oferty po uplywie 5 dni od dnia przeslania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy :u?yciu Srodk6w komunikacji
elktronicznej ,b1d?po uplywie 10 dni, jezeli zostalo przeslane w inny spos6b.
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