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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa działając zgodnie z art.9Ż ust. 2 ustawy z dnia

29 sĘcznia}O}4 r. Prawo zamówięń publicznych (i.t. Dz.IJ. zŻ0t3 r. poz.970, z późn. zm.)

- zvłinĄ da|ej ,, ustawą Pzp"- jako Zamawtający informuje, że w postępowaniu o udzielenie

zamówiónia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
(}bezpieczenie komunikacyjne pojazdów mechanicznycł wybrano ofertę Wykonawcy:

Powszechn y ZakNad Ubezpieczeń S.A., 00-133 Warszawa, Al. Jana P awła |I 24

Uzasadnienie wvboru
Wykonawca: Powszechny ZakJad Ubezpieczeń S.A. udokumentował, w zakresie

wymaganym ptzez Zanavnającego, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. I

ustawy Pzp i brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. oferta
spełnia wymagania ZanavńĄącego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówtenia (dalej ,,SIWZ''). W zwipku zpovłyższym nie występują przesłanki wskazane w
ustawie Pzp dotyczące wykluczenia tego Wykonawcy i odrzucenia złoŻonej ptzez niego

oferty. Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano zgodnie z arl. 91 ust. 1 ustawy Pzp.
Przyjęto, iż Wykonawca wskazując w formularzu ofertowym nazw klauzul dodatkowych
przyjąłichtreśówbrzmieniuokreślonymwSIWZ(jakowuw$ 1ust. 1załącznikaZdo
SIWZ). Na podstawie kryteriów oceny ofen określonych w SIWZ oferta otrzymaŁa

maksymalną ilośó punktów. Cena oferty najkorzystniejszej nie przekracza kwoty jaką

ZanavńającyzartierzałprzeznaczyÓnasfi nansowaniezamówienia.

ofertv złożone w postępowaniu
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Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty brutto
w PLN

01 tNIQA Tow arrystwo tJbezpieczęn S.A. z siędzibą w Łodzi
90-520 Ł dź ul. Gdariska I32

83.491 ,00

02 Powszechny ZaMad Ubezp ieczen S.A.
00- L33 Warszawa' Al. Jana Pawła II24

50.919,00

Punktacj a przyznana ofertom

Nr
oferty

Nazwa Wykonawcy
Ocena punktowa

zakryterium
cena

Ocena punktowa
zak<ryterium

klauzule
dodatkowe

Łączna
punktacja

01 TNIQA Towarrystwo
Ubezpieczen S.A

54,889 0 54,889

02 Powszechny Zal<ład
Ubezpieczęn S.A.

90 t0 100,00
oferta
naikorzystnie.isza
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