INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze SK.3411-1/09
o wartosci ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655),
prowadzona w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci

Gminy Cewice

Zamawiajacy:
Gmina Cewice
z siedziba organu wykonawczego
84-312 Cewice
ul. W. Witosa 16

tel.: (059) 861-34-60 do 61
fax: (059) 861-34-62
sekretariat@cewice.pl

Gminy

www.cewice.pl;

www.bip.cewice.pl

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wybrany Wykonawca :

Czesc I zamówienia:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczen S.A., Oddzial w Gdansku

ul. Targ Drzewny 3/7
80-886 Gdansk
Cena oferty:
Uzasadnienie wyboru

71.571,00 zl

Przedstawione dokumenty lub oswiadczenia potwierdzaja
spelnianie przez Wykonawce warunków udzialu w postepowaniu
oraz wymogów jakosciowych co do przedmiotu zamówienia,
okreslonych przez Zamawiajacego. Oferta uzyskala najwyzsza
liczbe punktów (82,00 pkt) w czasie oceny ofert, zgodnie z
I kryteriumokreslonym w SIWZ.

konawcach, którzy zlozyli oferty.
Streszczenie oceny i porównania zlozonych ofert
Kryteria oceny:

1. Cena laczna ubezpieczenia - 60%

2. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych
Liczba punktów uzyskanych - 82,00

- 40%

Czesc II zamówienia:

UNIVERSUMTowarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A.
Al. Jana Pawla II 60c lok.30S
01 -031Warszawa
Cena oferty:

3.507, 40 zl
Przedstawione dokumenty lub oswiadczenia potwierdzaja
spelnianie przez Wykonawce warunków udzialu w postepowaniu
oraz wymogów jakosciowych co do przedmiotu zamówienia,
okreslonych przez Zamawiajacego. Oferta uzyskala maksymalna
liczbe punktów (100,00 pkt) w czasie oceny ofert, zgodnie z
kryterium okreslonym w SIWZ.

Uzasadnienie wyboru

Informacja o Wykonawcach, którzy zlozvli ofe
Nazwa (firmy), adres i siedziba
Wykonawcy
UNIVERSUMTowarzystwo Ubezpieczen
na Zycie S.A.
Al. Jana Pawla II60c lok.30S
01 -031 Warszawa
UNIQATowarzystwo Ubezpieczen S.A.,
Oddzial w Gdansku
ul. Targ Drzewny 3/7
80-886 Gdansk

Streszczenie oceny i porównania zlozonych ofert
Liczba punktów uzyskana w kryterium

CENA

- 100,00

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA - 90,21

Data zamieszczenia informacji na stronie internetowej Zamawiajacego
Data zamieszczenie informacji w siedzibie Zamawiajacego

Otrzymuja:
1. stronainternetowaGminyCewicewww.bip.cewice.pl
2. tablicaogloszen
3. ala
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2009-06-17

