PREZYDENT MIASTA PIEKARY ŚLĄSKI E
41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84
NIP: 645-11-05-980, REGON 000526305

BZP. 271- 100/BMN/17

Piekary Śląskie, dnia 18.12.2017 r.

I NFOR MA CJ A O W YBO R ZE N AJ KO R ZYST NI EJS ZEJ OF ERT Y
Komisja Przetargowa powołana do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru wykonawcy zadania pn: Kompleksowe ubezpieczenie grupy
zakupowej Gminy Piekary Śląskie oraz jednostek organizacyjnych i spółek”
CZĘŚĆ II: UBEZPI ECZENI E POJAZDÓW MECHANICZNYCH GRUPY ZAKUPOWEJ GMI NY PIEKARY
ŚLĄSKI E ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I SPÓŁEK informuje, że w dniu 18. 12.2017 r. do
wykonania zadania wybrała firmę:
1. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
Biuro Regionalne w Katowicach
Ul. Warszawska 31
40-010 Katowice
I kryterium: Cena brutto: 200 420,00 zł
II kryterium: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne:
(Przyjęcie gwarantowanej sumy ubezpieczenia auto casco przez ka żd y roczn y okres ubezpieczenia pojazdów, warunek
odnoszący się do gwarantowanej sumy ubezpieczenia dotyczy wyłącznie pojazdów do 10 roku eksploatacji – TAK,
Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia pojazdu niezabezpieczonego – TAK )

Ilość punktów: 60,00 + 40,00 = 100,00
Ze stawienie ofert:
1. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
Biuro Regionalne w Katowicach
Ul. Warszawska 31
40-010 Katowice
I kryterium: Cena brutto: 200 420,00 zł
II kryterium: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne:
(Przyjęcie gwarantowanej sumy ubezpieczenia auto casco przez ka żd y roczn y okres ubezpieczenia pojazdów, warunek
odnoszący się do gwarantowanej sumy ubezpieczenia dotyczy wyłącznie pojazdów do 10 roku eksploatacji – TAK,
Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia pojazdu niezabezpieczonego – TAK )

Ilość punktów: 60,00 + 40,00 = 100,00
Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupu. Informujemy, że Wykonawcom
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy. Jeż eli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia
2) odrzucenia oferty odwołującego
3) wyboru najkorzystniejszej oferty
Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych podpisanie umowy może nastąpić dnia
28.12. 2017r.
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Ewa Grabiarz

