
NZ-610/09/12-5KW Gdynia, 25.09.2012r.

Dot: post powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie morskie
MSPiR obejmuj ce ubezpieczenie CASCO statków ratowniczych, statków do zwalczania rozlewów
eglugi morskiej wraz z wyposa eniem, odzi ratowniczych wraz z wyposa eniem, sprz tu do

zwalczania rozlewów i przeprowadzenia akcji ratowniczych, pojazdu podwodnego wraz z
oprzyrz dowaniem, znak post powania: NZ-NT/PN/I/09/12.

Informacja o wyborze oferty

Morska S ba Poszukiwania i Ratownictwa, dzia aj c jako Zamawiaj cy w niniejszym post powaniu,
na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Z
2010 r. Nr 113, poz. 759 z po n. zm.) zawiadamia, e w przedmiotowym post powaniu Zamawiaj cy
wybra  ofert  Wykonawcy:
Powszechny  Zak ad  Ubezpiecze  S.A.  z  siedzib  w  Warszawie  przy  Al.  Jana  Paw a  II,  00  –  133
Warszawa, Pion Klienta Korporacyjnego Oddzia  Regionalny w Gda sku, Plac Kaszubski 8, 81- 350
Gdynia

Uzasadnienie wyboru:
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówie  publicznych.
Oferta ta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ustawy Pzp, a wykonawca nie podlega
wykluczeniu. Oferta uzyska a 100 pkt wg kryterium: najni sza cena i jego wagi na poziomie 100%.

W post powaniu oferty z yli Wykonawcy wskazani poni ej, wraz z liczb  pkt które otrzyma y oferty
wg kryterium wskazanego w siwz:

Nr oferty wg
kolejno ci ich

enia
Wykonawca

Zaoferowana cena brutto za
realizacj  ca ci zamówienia

1 Powszechny Zak ad Ubezpiecze  S.A. z
siedzib  w Warszawie przy Al. Jana
Paw a II, 00 – 133 Warszawa, Pion
Klienta Korporacyjnego Oddzia
Regionalny w Gda sku, Plac Kaszubski 8,
81- 350 Gdynia

100 pkt

2 Towarzystwo Ubezpiecze  Wzajemnych
WARTA S.A., ul. Chmielna 85/87, 00 –
805 Warszawa
Biuro Sprzeda y Ubezpiecze  Morskich
Centrali
Ul. Ko taja 1. 81 – 332 Gdynia

55,26 pkt



W post powaniu nie wykluczono adnego z wykonawców, ani nie zosta a odrzucona adna z ofert.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) Pzp, zaplanowano zawarcie umowy z wybranym wykonawc  na
dzie  27.09.2012r.

Dyrektor
Marek D ugosz


