
RG-IV. 6230.14.2016        Lipnik 06.12.2016r 
 
 
      OGŁOSZENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 
 

dot.: postępowania o wykonanie zadania pt Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności 
zamawiającego 

 
W związku z przeprowadzoną w dn. 01.12.2016 r. procedurą oceny ofert złożonych w ramach zaproszenia do składania 
ofert na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lipnik (postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
wyłączonego  ze stosowania ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity Dz.U. z 
2015r., poz. 2164 ze zmianami – zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000 euro). W postępowaniu wpłynęły 
następujące oferty: 
 
Nr 1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Oddział Regionalny w Krakowie 
Nr 2. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Rzeszowie, Oddział Tarnobrzeg 
Nr 3. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Oddział Radom 
 
 
 
Część nr 1: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 

ubezpieczenie mienia od kradzieży zwykłej, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia – jako najkorzystniejszą ofertę 
wybrano: 
 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Oddział Regionalny w Krakowie 
 
 
Uzasadnienie wyboru oferty: 
 
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i zaakceptowanych klauzul 
fakultatywnych, w związku z powyższym uzyskała najwyższą ilość punktów.  
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 80 
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 6,60 
Łączna liczba otrzymanych punktów –86,60 
 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu na część nr 1 złożono następujące oferty: 
 
Oferta nr 2 – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Rzeszowie, Oddział Tarnobrzeg 
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 62,60 
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 8,80 
Łączna liczba otrzymanych punktów – 71,40 
 
Oferta nr 3 – InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Oddział Radom 
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 74,34 
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 4,40 
Łączna liczba otrzymanych punktów – 78,74 
 



Część 2: Ubezpieczenia komunikacyjne – jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:  
 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Rzeszowie, Oddział Tarnobrzeg 
 
 
Uzasadnienie wyboru oferty: 
 
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i zaakceptowanych klauzul 
fakultatywnych, w związku z powyższym uzyskała najwyższą ilość punktów.  
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 80 
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 7 
Łączna liczba otrzymanych punktów –87 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu na część nr 2 złożono następujące oferty: 
 
Oferta nr 3 – InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Oddział Radom 
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 61,21 
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 7 
Łączna liczba otrzymanych punktów – 68,21 
 

Część 3: Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP ( forma imienna i bezimienna) – 
wpłynęła jedna oferta złożona przez: 
 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Oddział Radom 
 
 
Uzasadnienie wyboru oferty: 
 
Oferta ww. Wykonawcy spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 80 
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium zaakceptowanych klauzul – 0 
Łączna liczba otrzymanych punktów –80 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu na część nr 3 nie złożono innych ofert. 
                
 

  Kierownik Zamawiającego 
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