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Uczestnicy Postępowania 

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY 
w  postępowaniu znak : 7/ZP/p.n./ubezpieczenia/2014 

na  „Kompleksowe ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Zakładu
Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.” 

              Zarząd Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.,  ul.  Peowiaków 8,
22-400 Zamość informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  znak:  7/ZP/p.n./ubezpieczenia/2014  na „Kompleksowe
ubezpieczenia  mienia  oraz  odpowiedzialności  cywilnej  Zakładu  Gospodarki  Lokalowej
w Zamościu Sp. z o.o.”  ogłoszonego w dniu 24.10.2014r. w BZP na portalu internetowym UZP,
nr 225593-2014,  zakończyło się wyborem oferty Nr 1 – UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132, Oddział w Lublinie,  20-625 Lublin  ul. Leonarda 18.  
Cena wybranej oferty : 149.969,00zł /słownie zł: sto czterdzieści dziewięć dziewięćset sześćdziesiąt
dziewięć 00/100.
 Łączna ilość punktów przyznana ofercie :  97,8 p.  w tym za : 
 cena   (łączna składka za wszystkie ubezpieczenie wraz z ewentualnymi składkami za klauzule

dodatkowe) – 80 p.
 klauzule dodatkowe – fakultatywny zakres ubezpieczenia - 17,8 p. 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 
Oferta  wybranego wykonawcy spełnia  wszystkie  wymagania  postawione przez  Zamawiającego,
określone  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  i  w  ustawie  -  Prawo  zamówień
publicznych  oraz  została  uznana  za  najkorzystniejszą  i  uzyskała  najwyższą  ilość  punktów
w oparciu o podane kryteria wyboru oferty : 
 cena (łączna składka za wszystkie  ubezpieczenie wraz z ewentualnymi składkami za klauzule

dodatkowe) - 80 %
 klauzule dodatkowe – fakultatywny zakres ubezpieczenia - 20 %

Punktacja przyznana pozostałym ofertom : 
Oferta nr 2 -  TUW Biuro Regionalne Zamość, Pocztowa 3, 22-400 Zamość :
 -  łączna ilość punktów przyznana ofercie : 91,53p.   w tym za : 
 cena   (łączna składka za wszystkie ubezpieczenie wraz z ewentualnymi składkami za klauzule

dodatkowe) – 75,73 p.
 klauzule dodatkowe – fakultatywny zakres ubezpieczenia - 15,8 p.  

Oferta nr 3 -  InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group I Oddział Lublin,
20-102 Lublin, ul. Zamojska 47:
-  łączna ilość punktów przyznana ofercie :  84,41 p.  w tym za : 
 cena   (łączna składka za wszystkie ubezpieczenie wraz z ewentualnymi składkami za klauzule

dodatkowe) – 65,41 p.
 klauzule dodatkowe – fakultatywny zakres ubezpieczenia - 19 p. 

            Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni
od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  faksem  lub  drogą
elektroniczną z niezwłocznym pisemnym potwierdzeniem.

    Zamawiający :
    Stanisław Koziej
      Prezes Zarządu


