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INF'ORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
NA WYKONANTE ZADANIA NR 1
pn. Ubezpieczenie morskie Morskiej SłużbyPoszukiwania i Ratownictwa
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa działając zgodnie z art.92 ust.2 ustawy z dnta}9
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (i.t. Dz.|J' z2013 t.poz.970, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Prp"- jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie
',
zamówienia pub|icznego' prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Świadczenie usługi ,hózpieczenia morskięgo oraz ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności
cywilnej, w podżiale ni zadania, w zaktesie zadania ff 1 wybrano ofertę Wykonawcy:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Uzasadnienie wyboru
Wykonawca: Powszechny ZakJadlJbezpieczeń S'A udokumentował' w zakresie wymaganym
spełnianie waruŃów, o których mowa w arl. 22 ust. 1 ustawy Pzp t
przez Zamawiającego,
-do
trak podstu-yt t.'"'"''ia z postępowania o udzielenię zamówienia. oferta spełnia
wymagania Zamavłiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zunówięnia
(Óalej .Stwz''). W związku z powyŻszym nie występują przesłaŃi wskazane w ustawie Pzp
dotyózące wykluczenia tego Wykonawcy i odrzucenia złoŻonej przez niego oferty. Wyboru
oferty najkorzystniejszej dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. Na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w rozdzia\ę XVIII SIWZ (cena 90oń, franszyzy redukcyjne
tox; orerta ottzymała największą sumę punktow. Cena najkorzystniejszej oferty przekracza
kwoię 500.000,00 zŁ jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyó na sfinansowanie części
podstawowe1 zadania nr 1. ZamawiĄący zwiększył tę kwotę do ceny najkorzystniejszej
oferty.

oferty złożone w postępowaniu na wykonanie zadania nr
Nr ofertv
01

03

P

1

Nazwa i adres Wykonawcy
S p ółka Akcyj na

o w s ze chny Zakład IJb ezpie c zeń

Al. Jana Pawła IIŻ4.00-133 Warszawa
Towarzystw o Ubezpieczen i Reasekuracji,,WARTA" S.A.
ul. Chmielna 85 l8l, 00-805 Warszawa

PuŃtacj a przyznana ofertom
Nr

Nazwa Wykonawcy

oferty

0l
03

Powszechny Zal<ład
Ubezpieczeń S.A.

TUiR.,WARTA'' S.A.

Ocena punktowa
za kryterium
cena

Ocena punktowa
za kryerium

86,055

10

90,00

4

Łącma
punktacja

franszyzy
rędukcyine

96,055
oferta najkorzystniej sza

94,00
-.. "f.r
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Gdynia, 13.03.2015 r.
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