
 
 
 
 
 
 
 

        Gryfino, dnia 5 czerwca 2014 r. 

SEO.271.6.13.2014 
        
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Kompleksowe 
ubezpieczenie Gminy Gryfino” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu 
Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 166742-2014 dokonano wyboru najkorzystniejszej 
oferty. 

I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I KOMUNIKACYJNE 
 

1. W postępowaniu brało udział 2 wykonawców:  

1) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. 
ul. Chmielna 85/87; 00-805 Warszawa 
Liczba punktów w kryterium „cena składki”: 6,57 pkt 
Liczba punktów w kryterium „warunki umowy i świadczenia dodatkowe”: 1,09 pkt 
Łączna liczba punktów: 7,66 pkt 

2) InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
Vienna Insurance Group w Warszawie  
Oddział w Szczecinie 
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 24; 70-302 Szczecin 
Liczba punktów w kryterium „cena składki”: 8,00 pkt 
Liczba punktów w kryterium „warunki umowy i świadczenia dodatkowe”: 1,36 pkt 
Łączna liczba punktów – 9,36 pkt. 

 
2. Najkorzystniejszą ofertę złożył: 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
Vienna Insurance Group w Warszawie 

Oddział w Szczecinie 
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 24; 70-302 Szczecin 

 
Uzasadnienie: 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:  
1) 80% - cena składki obejmująca wszystkie ryzyka za cały okres realizacji zamówienia  

(po uwzględnieniu wszystkich upustów); 

2) 20% - warunki umowy i świadczenia dodatkowe: 
a) włączenie do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ryzyka katastrofy 

budowlanej, 
b) akceptacja klauzul dodatkowych,  
c) zniesienie franszyz/udziałów własnych, 
d) przyznanie funduszu prewencyjnego, 
e) przyznanie zniżki z tytułu niskiej szkodowości. 

Ww. wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i uzyskał najwyższą liczbę punktów. 



II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH 
WYPADKÓW STRAŻAKÓW ZGODNIE Z WYMOGAMI USTAWY 
O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ 
Zgodnie z art. 93  ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego w części II zamówienia – Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych 
wypadków strażaków zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przeciwpożarowej, na podstawie 
art. 93 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, gdyż w tej części postępowania nie złożono żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu. 

 
 


