
/umawiający
Powiat Augustowski
ul. 3 Maja 29
16-300 Augustów

Augustów, dnia 8 lipca 2015 roku

Dolye/y: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie pr/elargu nieograniczonego na usługę:
..Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Augustowskiego'1 - nr postępowania:
OP.272.3.2015.

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

/godnie z art, 92 ust. 2 ustawy Ł dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity w Dz. li. z 2013 r., póz. 907. / póżn. zm.). uprzejmie informujemy, że:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego 11:1 usługę: „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu
Augustowskiego", Zamawiający dokonał wyboru najkor/ystniejszcj oferty (nr I), zlo/onc-j przez
Urnie: Towarzystwo llfoe/picc/eń i Reasekuracji „WARTA" S.A., Centrum Obsługi Klientów
Korporacyjnych w Warszawie, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, która zaoferowała
wykonanie zamówienia za cenę: 146.512,77 złotych.

2. N aż wy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, któr/y złożyli oferty, a tak/e punktacja pr/y/nana
oferentom w każdym kryterium oceny ofert:
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Na/«'a i miro* Wykoitiwcy/Nr ntertt

Tcmar/jslwii Ubezpieczeń i Reasekuracji
„WARTA" S. A.. Centrum Obsługi Klientów
Knr]ioriii'v jiiycli n W;irs/;iwie,

ul. Chmielni 85/87, IHI-N05 Wnrszawa

/oferta nr l/

SOPOCKIE TOWARZYSTWO
UBEZPIECZEŃ ERGO HEST1A S. A.
Przedstawicielstwo Korporacyjne w
Warszawie, Zespól w Białymstoku.
15-402 Białystok, ul. Marjańskiego 3

/oferta nr 2/

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
WZAJEMNYCH Biuro Regionalne w Olsztynie
Oddział w fitku, ul. Moniuszki 3, 19-300 Ełk

/oferta nr 3/

PZU S. A. Pion Klienta Korporacyjnego.
ul. Suraska 3 a. 15- 950 Białystok

/oferta nr 4/
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UZASADNIENIE:

Do dnia 06.07.2015 roku do godziny 10:00 wpłynęły cztery oferty. W toku badania i oceny złożon\ch
ofert stwierdzono ich kompletność oraz zgodność z warunkami zawartymi w SIWZ oraz ustawą Prawo
zamówień publicznych.

Wybrana oferta (Nr 1) uzyskała największą łączną ilość punktów, tj. 90,58 w kryteriach oceny ofert
jakimi były: cena - 85 % oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególnie fakultatywne - 15 % i
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wybrana oferta odpowiada wymaganiom ustawy Prawo zamówień
publicznych, spełniła wszystkie warunki określone \v SIWZ i zaoferowała wykonanie zamówienia za cenę,
brutto - 146.512,77 zt. Oferta nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca wykluczeniu.

Dziękujemy za zlożenie ofert w przedmiotowym postępowaniu i zapraszamy do udzialu w kolejnych
pos!cj)owaniach o udzielenie zamówienia publicznego ogłaszanych przez Powiat Augustowski.
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