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Dot. Postępowania prowadzonego W trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie

usługi ubezpieczenia morskiego Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa'

Znak postępowania: NZ-ET/I l/PN l 03 / t7

INFoRMACJAoWYBoRZENAJKoRZYSTNIEJSZEJoFERTY.

Działając zgodnie z art.92 ust. 2 ustawy z dn' Ż9 stycznia ŻoO4 r'- Prawo zamóWień

publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

informuje, że W prowadzonym postępowaniu na świadczenie usłu8i ubezpieczenia

morskiego Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa W trybie przetargu

nieograniczonego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym UE pod nr Żot7/S 019-031-755,

wpłynęły dwie oferty, z czego:

oferta nr 1 złożona została przez:

TUiR,,Warta" S.A.

OO-805 Warszawa, ul. Chmieln a 85/87

llość uzyskanych punktów _ 90,06 pkt. , w tym:

1'. Kryterium ,,Cena oferty" - cena oferty: 428 858,50 zł' - 85,06 pkt.

Ż' Kryterium,,Wysokość franszyzy redukcyjnej" dla:

a) statku m/s Kapitan Poinc oraz statków typu sAR 3000 - 1.5 pkt.

b) pozostałych statków ratowniczych i m/s Czesław ll- 1,5 pkt'

c) łodzi ratunkowych, skutera wodnego ratowniczego - 1 pkt'

d) sprzętu do zwalczania rozlewów i przeprowadzania akcji ratowniczych oraz pojazdu

podwodnego - 1 pkt.,

oferta nr 2 zIoŻona została przez:

PZU S.A.

oo-133 Warszawa, Al. Jana Pawła ll 24

llość uzyskanych punktów - 100 pkt. , w tym:

1'' Kryterium ,,Cena oferty" - cena oferty: 384 000,00 zł' - 95 pkt'
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2' Kryterium ,,Wysokość franszyzy redukcyjnej" dla:

a) statku m/s Kapitan Poinc oraz statków typu SAR 3000 - 1.5 pkt.

b) pozostałych statków ratowniczych i m/s Czesław ll- 1,5 pkt.

c) łodzi ratunkowych, skutera wodnego ratowniczego - 1- pkt.

d) sprzętu do zwalczania rozlewów i przeprowadzania akcji ratowniczych oraz pojazdu

podwodnego - 1 Pkt.

W postępowaniu najkorzystniejsza oferta została złożona przez'.

PZU S.A.

A!. Jana Pawła ll 24

00-133 Warszawa

Uzasadnienie wyboru.

Oferta pZU S.A. odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Prawo zamówień publicznych

i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozacenowego kryterium ofert jakim była

wysokość f r anszyzy red u kcyj n ej.
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