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Reguły, 24 lipca 2019 r. 

Znak sprawy: ZP.271.2.44.2019  
 

     
Zawiadomienie o wyniku postępowania 

 
dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.: „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej 
Gminy Michałowice  wraz z jednostkami organizacyjnymi Gminy”. 

 
 
 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986) Zamawiający zawiadamia o wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy 
Michałowice  wraz z jednostkami organizacyjnymi Gminy” 
 
Część I postępowania „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Michałowice 
wraz z jednostkami organizacyjnymi Gminy”: 
 

1. Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 2, złożona przez: 
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

Vienna Insurance Group 

            Al. Jerozolimskie 162 

                                                                   02-342 Warszawa 

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która otrzyma największą 
łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny. Uzasadniając dokonany wybór Zamawiający informuje, że 
oferta ta uzyskała największą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny – 96,10 punktów spośród 
wszystkich ofert badanych i ocenianych. 
 

1. Informacja o ważnych złożonych ofertach: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i siedziba wykonawcy 

Cena 
(waga 85%) 

Imp – ilość „małych” 
punktów 

przyznanych ofercie 
za przyjęte klauzule 

dodatkowe i inne 
postanowienia 

szczególne 
fakultatywne 
(waga 15%) 

Łączna ilość 
punktów 

uzyskanych 
przez daną 

ofertę, liczona 
wg wzoru: 

Cn + Pp 
Cn – ilość 
punktów 

przyznana  ofercie 
w kryterium 

„Cena” 

Pp – ilość punktów 
przyznana ofercie w 
kryterium „Klauzule 

dodatkowe i inne 
postanowienia 

szczególne 
fakultatywne” 

2 
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Vienna Insurance Group  
Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa 

256 316,73 zł 
składka 

Imp =  74 pkt 

96,10 pkt 

Cn = 85,00 pkt Pp = 11,10 pkt 

5 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 
„TUW” 

Biuro Regionalne w Warszawie 

Ul. Płocka 5A, 01-231 Warszawa 

276 897,00 zł Imp = 50 pkt 

86,18 pkt 

Cn = 78,68 pkt Pp = 7,50 pkt 

 
1. Żadna oferta nie została odrzucona. 
2. Żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania. 
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3. Wobec nieodrzucenia żadnej oferty oraz niewykluczenia żadnego Wykonawcy, Zamawiający 
zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo 
zamówień publicznych,  
 
 

Część II postępowania „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Michałowice”: 
 

1. Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 3, złożona przez: 
Concordia Polska TUW 
Ul. Małachowskiego 10 

 61-129 Poznań 
Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która otrzyma największą 
łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny. Uzasadniając dokonany wybór Zamawiający informuje, że 
oferta ta uzyskała największą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny – 95,50 punktów spośród 
wszystkich ofert badanych i ocenianych. 
 

2. Informacja o ważnych złożonych ofertach: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i siedziba wykonawcy 
 

Cena 
(waga 60%) 

Imp – ilość „małych” 
punktów przyznanych 

ofercie za przyjęte 
klauzule dodatkowe i 
inne postanowienia 

szczególne 
fakultatywne 
(waga 40%) 

Łączna ilość 
punktów 

uzyskanych 
przez daną 

ofertę, liczona 
wg wzoru: 

Cn + Pp 
Cn – ilość punktów 
przyznana  ofercie 

w kryterium 
„Cena” 

Pp – ilość punktów 
przyznana ofercie w 
kryterium „Klauzule 

dodatkowe i inne 
postanowienia 

szczególne 
fakultatywne” 

3 
Concordia Polska TUW 
Ul. Małachowskiego 10 
61-129 Poznań 

50 031,00 zł Imp = 55 pkt 
95,50 pkt 

Cn = 90,00 pkt Pp = 5,50 pkt 

1 

„Balcia Insurance” Spółka Europejska 
Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, 
Al. Jerozolimskie 136, 
02-305 Warszawa 

58 524,00  zł  Imp = 70 pkt 
83,94 pkt 

Cn = 76,94 pkt Pp = 7,00 pkt 

5 
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Tuw 
Biuro Regionalne w Warszawie  

Ul. Płocka 5A, 01-231 Warszawa 

59 346,00 zł  Imp = 40 pkt 
79,87 pkt 

Cn = 75,87 pkt Pp = 4,00 pkt 

2 

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych S.A.  
Vienna Insurance Group 
Al. Jerozolimskie 162, 
02-342 Warszawa  

59 346,00  zł Imp = 15 pkt 

77,37 pkt 
Cn = 75,87 pkt Pp = 1,50 pkt 

 
1. Żadna oferta nie została odrzucona. 
2. Żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania. 
3. Wobec nieodrzucenia żadnej oferty oraz niewykluczenia żadnego Wykonawcy, Zamawiający 

zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

  
                                                                                                       

Część III postępowania „Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków 
Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Michałowice”: 
 

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

„Balcia Insurance” Spółka Europejska 
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Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie 

Al. Jerozolimskie 136, 

 02-305 Warszawa 

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która otrzyma 
największą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny. Uzasadniając dokonany wybór 
Zamawiający informuje, że oferta ta uzyskała największą łączną ilość punktów z obu kryteriów 
oceny – 92,50 punktów spośród wszystkich ofert badanych i ocenianych. 

 
2. Informacja o ważnych złożonych ofertach: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i siedziba wykonawcy 

Cena 
(waga 60%) 

Imp – ilość „małych” 
punktów 

przyznanych ofercie 
za przyjęte klauzule 

dodatkowe i inne 
postanowienia 

szczególne 
fakultatywne 
(waga 40%) 

Łączna ilość 
punktów 

uzyskanych 
przez daną 

ofertę, liczona 
wg wzoru: 

Cn + Pp Cn – ilość punktów 
przyznana  ofercie 

w kryterium 
„Cena” 

Pp – ilość punktów 
przyznana ofercie w 
kryterium „Klauzule 

dodatkowe i inne 
postanowienia 

szczególne 
fakultatywne” 

1 
 

„Balcia Insurance”  Spółka Europejska 
Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie 
Al. Jerozolimskie 136, 
 02-305 Warszawa 

3 900,00 zł  Imp =25,00 pkt 
92,50 pkt 

Cn = 90,00 pkt Pp = 2,50 pkt 

5 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 
„TUW”  
Biuro regionalne w Warszawie 
Ul. Płocka 5A, 01-231 Warszawa 

5 850,00 zł  Imp = 0,00 pkt 
60,00 pkt 

Cn = 60,00 pkt Pp = 0,00 pkt 

 
 

1. Żadna oferta nie została odrzucona. 
2. Żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania. 
3. Wobec nieodrzucenia żadnej oferty oraz niewykluczenia żadnego Wykonawcy, Zamawiający 

zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 

 

Część IV postępowania „Ubezpieczenie projektu internetowego pn.: „Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu” w Gminie Michałowice”. 

 

1. Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 4, złożona przez: 
Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  

Vienna Insurance Group 
Ul. Noakowskiego 22 

 00-668 Warszawa 
Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która otrzyma największą 
łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny. Uzasadniając dokonany wybór Zamawiający informuje, że 
oferta ta uzyskała największą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny – 91,50 punktów spośród 
wszystkich ofert badanych i ocenianych. 
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3. Informacja o ważnych złożonych ofertach: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i siedziba wykonawcy 
 

Cena 
(waga 60%) 

Imp – ilość „małych” 
punktów przyznanych 

ofercie za przyjęte 
klauzule dodatkowe i 
inne postanowienia 

szczególne 
fakultatywne 
(waga 40%) 

Łączna ilość 
punktów 

uzyskanych 
przez daną 

ofertę, liczona 
wg wzoru: 

Cn + Pp 
Cn – ilość punktów 
przyznana  ofercie 

w kryterium 
„Cena” 

Pp – ilość punktów 
przyznana ofercie w 
kryterium „Klauzule 

dodatkowe i inne 
postanowienia 

szczególne 
fakultatywne” 

4 
Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
Vienna Insurance Group 
Ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa 

9 039,00 zł Imp = 15 pkt 
91,50 pkt 

Cn = 90,00 pkt Pp = 1,50 pkt 

5 
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 
„TUW” Biuro Regionalne w Warszawie 
Ul. Płocka 5A, 01-231 Warszawa 

12 912,00  zł  Imp = 25 pkt 
65,50 pkt 

Cn = 63,00 pkt Pp = 2,50 pkt 

 
1. Żadna oferta nie została odrzucona. 
2. Żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania. 
3. Wobec nieodrzucenia żadnej oferty oraz niewykluczenia żadnego Wykonawcy, Zamawiający 

zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Michałowice 

 

  /-/ Małgorzata Pachecka 

 

 


