Gdynia, 15.03.2013
Wykonawcy, którzy z yli oferty
Strona internetowa i tablica
og osze Zamawiaj cego
Dot: post powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: wiadczenie us ugi
ubezpieczenia morskiego MSPiR Sygnatura post powania: NZ-NT/II/PN/02/13.
Zawiadomienie 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 oferty Wykonawcy: PZU S.A. UL. Jana Paw a II 24, 00-130 Warszawa,
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 z enia
1

Wykonawca
PZU S.A.
UL. Jana Paw a II 24
00-130 Warszawa
Pion Klienta Korporacyjnego
Oddzia Regionalny w Gda sku
Zespó Ubezpiecze
Transportowych
Plac Kaszubski 8
81-350 Gdynia

Ilo pkt otrzymanych wg
kryterium cena 100%
100 pkt

1

2

Towarzystwo Ubezpiecze i
Reasekuracji WARTA S.A.
Z siedzib w Warszawie
Ul. Chmielna 85/87
W imieniu którego dzia a
BIURO UNDERWRITINGU RYZYK
MORSKICH
Ul. Ko taja 1
81 – 332 Gdynia

81,95 pkt

W niniejszym post powaniu aden z Wykonawców nie zosta wykluczony, ani nie odrzucono adnej z
ofert.
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 Pzp, umowa zostanie zawarta po up ywie 10 dni od przes ania
niniejszego pisma w sposób okre lony w art. 27 Pzp, zgodnie z SIWZ. O szczegó ach Wykonawca
zostanie poinformowany odr bnym pismem lub telefonicznie.

Dyrektor
Marek D ugosz
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