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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W RAMACH ZADANIA NR 2

 
Dotyczy:     postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługa ubezpieczenia 

komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku 
Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z podziałem na Zadanie 
nr 1 i Zadanie nr 2” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych - nr ogłoszenia 189762 – 2012 
z dnia 05.06.2012 r.

 
 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu 
(Zamawiający), na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, 
że w ww. postępowaniu oferta złożona przez Wykonawcę – Sopockie Towarzystwo 
Ubezpieczeń ERGO HESTIA Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Hestii 1, 81 – 731 Sopot, 
została wybrana jako najkorzystniejsza w ramach Zadania nr 2.
 
1. Uzasadnienie wyboru
Art. 91 ust. 1 ww. ustawy. 
Zamawiający  dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie dwóch kryteriów oceny 
ofert:  

1. „cena” – waga 90 %  
2. „fakultatywne warunki ubezpieczenia” – waga 10 %.

 
2. Nazwa (firma) z podaniem siedziby i adresu wykonawcy, który złożył ofertę

W ww. postępowaniu w ramach Zadania nr 2 została złożona tylko jedna oferta przez 
Wykonawcę - Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA Spółka Akcyjna z siedzibą 
przy ul. Hestii 1, 81 – 731 Sopot.

 
 
3. Punktacja przyznana ofercie w dwóch kryteriach oceny ofert

W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastosował następujące wory:
Cena - sposób obliczania punktacji:
 
                             najniższa cena ofertowa
                X1  =    ----------------------------------- x 100 = …... pkt  x 90% (waga kryterium)
                               cena ocenianej oferty

1
 



 
Fakultatywne warunki ubezpieczenia – sposób obliczenia punktacji:
 
                suma punktów badanej oferty
     X2 = ------------------------------------------------- x 100 = ....... pkt x 10% (waga kryterium)
            najwyższa suma punktów spośród ofert
 
Sposób wyliczenia łącznej liczby punktów oferty  - Xc

 

Xc = X1 + X2

 

Oferta uzyskała w kryterium „cena” – 90 punktów, w kryterium „fakultatywne warunki 
ubezpieczenia” – 10 punktów. Łączna punktacja przyznana ofercie – 100 punktów. 
 
Jako najkorzystniejsza w ramach Zadania nr 2 wybrana została oferta złożona przez 
Wykonawcę Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA Spółka Akcyjna z siedzibą 
przy ul. Hestii 1, 81 – 731 Sopot, uzyskując łącznie 100 punktów.
 

 
      Przewodniczący Zarządu 
   Związku Komunalnego Gmin
 „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

(-)
     Daniel Tylak
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