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ZAWIADOMIENIE
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na
ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie
kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Część I
Wygrała oferta nr 2, Wykonawcy – firmy GENERALI T.U. S.A. z siedzibą w Warszawie, który spełnił
wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pozostali Wykonawcy także spełnili określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w
specyfikacji.
Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem
złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.
Numer
oferty

1

2

4

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy
Towarzystwo Ubezpieczeń Inter
Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 172
02-486 Warszawa
Oddział w Krakowie
ul. Królewska 2
30-045 Kraków
Generali T.U. S.A.
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa
Oddział Lubelski
ul. Szeligowskiego 6A
20-883 Lublin
TuiR Warta S.A.
ul. Chmielna 85/87
00-850 Warszawa
Centrum Obsługi Klientów
Korporacyjnych z siedzibą w
Warszawie
ul. Wieniawska 12, 20-071 Lublin

Kryteria oceny ofert wraz z
przyznaną punktacją
Cena

Cena oferty brutto
w PLN

40,30 pkt
128.862,00

Klauzule
dodatkowe

7,75 pkt

Cena

80,00 pkt
64.917,74

Klauzule
dodatkowe

18,74 pkt

Cena

38,15 pkt
136.130,00

Klauzule
dodatkowe

20,00 pkt

Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
http://www.piwet.pulawy.pl

tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
sekretariat@piwet.pulawy.pl
OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever,
Enzootic bovine leucosis,
Porcine reproductive and respiratory syndrome

Strona 1/2

Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych „TUW”
Biuro Regionalne w Lublinie
ul. Chmielna 4
20-079 Lublin
biuro38@tuw.pl
81 745 19 34 (41)

5

Cena

26,34 pkt
197.158,00

Klauzule
dodatkowe

18,74 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa może być zawarta przed upływem terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy.
Część II
Wygrała oferta nr 3, Wykonawcy – firmy Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance
Group Oddział w Lublinie, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pozostali Wykonawcy
także spełnili określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty
spełniają wymagania określone w specyfikacji.
Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem
złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.
Numer
oferty

3

5

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy
Compensa Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Oddział w Lublinie
ul. Tomasza Zana 32
20-601 Lublin
Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych „TUW”
Biuro Regionalne w Lublinie
ul. Chmielna 4
20-079 Lublin

Kryteria oceny ofert wraz z
przyznaną punktacją
Cena

Cena oferty brutto
w PLN

80,00 pkt
24.480,00

Klauzule
dodatkowe

20,00 pkt

Cena

59,09 pkt

Klauzule
dodatkowe

38.558,00
12,45 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa może być zawarta przed upływem terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy.
INFORMACJA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
Terminy wniesienia odwołania uregulowane zostały w art. 182 ust. 1 pkt 1. i w art. 182 ust. 2. pkt 2. ustawy
Prawo zamówień publicznych.
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Podpis Kierownika Zamawiającego
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