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Znak sprawy: OR.272.6.2020                                                        Chodzież, dnia 20 listopada 2020 r.

                                                                     

Wszyscy wykonawcy   

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania – część II zamówienia 

 

Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Chodzieskiego 

wraz z jednostkami organizacyjnymi. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych w dniu 4 listopada  2020 roku pod nr 605701-N-2020.  

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zawiadamiam o wyniku postępowania, dotyczącego części II 

zamówienia – ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Chodzieskiego. Postępowanie było 

prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w art. 24aa ustawy Pzp (tzw. procedura odwrócona). 

 

1. Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 1, złożona przez  

Concordia Polska T.U. S.A., ul. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań ,  
 

Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała najwyższą łączną ilość punktów 95,50 

z obu kryteriów oceny (cena - 90%, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 

10%) spośród wszystkich ofert badanych i ocenianych, a jej cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 
W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ważne oferty na część II 

zamówienia złożyli następujący Wykonawcy: 

Nr 
oferty 

Nazwa i siedziba Wykonawcy 
 

Cn – ilość punktów 

przyznana ofercie 

w kryterium 

„Cena” 

Pp – ilość punktów 

przyznana ofercie w 

kryterium „Klauzule 

dodatkowe i inne 

postanowienia szczególne 

fakultatywne 

Łączna ilość 

punktów 

uzyskanych przez 
daną ofertę, 

liczona wg wzoru:  

Cn + Pp 

1 

Concordia Polska T.U. S.A. 

ul. Małachowskiego 10,  

61-129 Poznań 

90,00 pkt. 5,50 pkt. 95,50 pkt. 

2 

Towarzystwo Ubezpieczeń 

Wzajemnych TUW,   

ul. H. Raabego 13,  02- 793 

Warszawa 

Biuro Regionalne w Bydgoszczy, 

Oddział w Pile 

 ul. Browarna 19; 64-920 Piła 

72,86 pkt. 5,50 pkt. 78,36 pkt. 

 

2. Nie dopuszczono do dynamicznego systemu zakupów. 

3. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów. 

4. Postępowanie nie zostało unieważnione. 

 

       

         STAROSTA  

 

                       Mirosław Juraszek  

 

 


