
Czerwionka-Leszczyny 16.12.2016 r.  
 
 
 
OG.271.1.2016    

    OGŁOSZENIE 
O   WYBORZE  OFERTY 

 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że w wyniku 
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 
na wykonanie zamówienia pn.: 
„Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, 
ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych dla 
Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na rok 2017” składającego się z trzech części: 
Część Nr I – Ubezpieczenie majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, 
Część Nr II – Ubezpieczenia komunikacyjne,  
Część Nr III – Ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych 
 
wybrano: 
 
1) dla części Nr I  - ofertę złożoną przez następującego Wykonawcę: 
 

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ”WARTA” S.A 

00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87 

Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych z siedzibą w Katowicach,  

adres koresp: 40-083 Katowice, ul. Zabrska 10. 

 

Powyższa oferta spełniła wszystkie wymagania określone w SIWZ i otrzymała łączną ilość 
punktów - 92 pkt, w tym w kryterium: cena - 60 pkt oraz w kryterium: postanowienia dodatkowe 
(fakultatywne) - 32 pkt. 
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych uznano ją za najkorzystniejszą. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w terminie wyznaczonym jako termin składania ofert 
wpłynęła jedna oferta .  

 
W prowadzonym postępowaniu kryteriami oceny ofert były:  
cena - 60% oraz postanowienia dodatkowe (fakultatywne) -  40%.  
 
Listę Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ocenianym ofertom                            
w każdym kryterium oraz łączną punktację – Zamawiający podaje w poniższej tabeli: 
 
 

Nr 
oferty: 

Nazwa (firma)  oraz 
adres Wykonawcy: 

Ilość punktów: 

Łączna ilość 
punktów: Kryterium: cena: 

Kryterium: 
postanowienia 

dodatkowe 
(fakultatywne): 

3 

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji 
”WARTA” S.A. 
 ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa 
Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych           
z siedzibą w Katowicach  
adres koresp.: 
ul. Zabrska 10, 40-083 Katowice 

60,00 32 92,00 

 



 
2) dla części nr II - ofertę złożoną przez następującego Wykonawcę: 
 

CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 

Oddział Katowice, ul. Mickiewicza 29, 40-932 Katowice. 

 
Powyższa oferta spełniła wszystkie wymagania określone w SIWZ i otrzymała łączną ilość 
punktów - 74 pkt, w tym w kryterium: cena - 60 pkt oraz w kryterium: postanowienia dodatkowe 
(fakultatywne) - 14 pkt. 
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych uznano ją za najkorzystniejszą. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w terminie wyznaczonym jako termin składania ofert 
wpłynęła jedna oferta.  

 
W prowadzonym postępowaniu kryteriami oceny ofert były:  
cena - 60% oraz postanowienia dodatkowe (fakultatywne) -  40%.  
 
Listę Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ocenianym ofertom                            
w każdym kryterium oraz łączną punktację – Zamawiający podaje w poniższej tabeli: 
 
 

Nr 
oferty: 

Nazwa (firma)  oraz 
adres Wykonawcy: 

Ilość punktów: 

Łączna ilość 
punktów: Kryterium: cena: 

Kryterium: 
postanowienia 

dodatkowe 
(fakultatywne): 

1 

CONCORDIA POLSKA Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych 
Oddział Katowice, 
ul. Mickiewicza 29 
40-932 Katowice 

60,00 14 74,00 

 
3) dla części nr III - ofertę złożoną przez następującego Wykonawcę: 
 

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  

VIENNA INSURANCE GROUP  

Oddział w Katowicach, ul. ul. Floriana 15, 40-286 Katowice.  

 
Powyższa oferta spełniła wszystkie wymagania określone w SIWZ i otrzymała największą łączną 
ilość punktów - 95,13 pkt, w tym w kryterium: cena - 55,13 pkt oraz w kryterium: postanowienia 
dodatkowe (fakultatywne) - 40 pkt. 
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych uznano ją za najkorzystniejszą. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w terminie wyznaczonym jako termin składania ofert 
wpłynęły dwie oferty.  

 
W prowadzonym postępowaniu kryteriami oceny ofert były:  
cena - 60% oraz postanowienia dodatkowe (fakultatywne) -  40%.  
 
Listę Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ocenianym ofertom                            
w każdym kryterium oraz łączną punktację – Zamawiający podaje w poniższej tabeli: 
 
 
 



Nr 
oferty: 

Nazwa (firma)  oraz 
adres Wykonawcy: 

Ilość punktów: 

Łączna ilość 
punktów: Kryterium: cena: 

Kryterium: 
postanowienia 

dodatkowe 
(fakultatywne): 

1 

CONCORDIA POLSKA Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych 
Oddział Katowice, 
ul. Mickiewicza 29 
40-932 Katowice 

60,00 32 92,00 

2 

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
Vienna Insurance Group 
Oddział w Katowicach 
ul. Floriana 15 
40-286 Katowice 

55,13 40 95,13 

 
 

 

 


