Warszawa, dnia 24.12.2020

Numer sprawy: BUM.2.2/2020
POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY DLA CZĘŚCI 1
1.
Prowadzący postępowanie „M.A.K. Ubezpieczenia” Sp. z o.o. z siedzibą w (02-672)
Warszawa, ul. Domaniewska 39 na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych na:
„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski wraz
z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz jednostkami Ochotniczej
Straży Pożarnej”
Numer sprawy: BUM.2.2/2020

Część 1:
I.

Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

II.

Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

III.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej

IV.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

z uwagi na uzyskanie największej liczby punktów w toku dokonywania oceny ofert
Prowadzący postępowanie wybrał do realizacji zamówienia w zakresie Części 1 ofertę
Wykonawcy:
Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
90-520 Łódź, ul. Gdańska 32
Cena ofertowa (brutto): 218.376,00 zł

MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030090.
NIP 522-10-23-203. Wysokość kapitału zakładowego 51.000,- PLN. www.grupamak.com.pl

UZASADNIENIE:
Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (j.t. Dz. U. 2019r. poz.1843z późn. zm.) na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
Wykonawca wykazał brak podstaw wykluczenia, a oferta tego Wykonawcy nie podlega
odrzuceniu. Oferta złożona przez tego Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów wg
kryteriów wskazanych w SIWZ, tj.: cena oraz warunki ubezpieczenia.
2.
Informacja o nazwie (firmie), siedzibie Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz
nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibie Wykonawców, albo miejscu zamieszkania i
adresie, jeżeli jest miejscem wykonania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty w
przedmiotowym postępowaniu, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączna punktacja:

Nr
oferty

1

Nazwa, adres Wykonawcy

Uniqa Towarzystwo
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
90-520 Łódź
ul. Gdańska 32

Liczba
punktów w
kryterium
„Cena”

Liczba punktów
w kryterium
„Warunki
ubezpieczenia”

Łączna
punktacja

60,00

2,00

62,00

3.
Przedmiotowe postępowanie nie było prowadzone w celu ustanowienia
dynamicznego systemu zakupów.

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY DLA CZĘŚCI 2
1.
Prowadzący postępowanie „M.A.K. Ubezpieczenia” Sp. z o.o. z siedzibą w (02-672)
Warszawa, ul. Domaniewska 39 na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych na:
„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski wraz
z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz jednostkami Ochotniczej
MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030090.
NIP 522-10-23-203. Wysokość kapitału zakładowego 51.000,- PLN. www.grupamak.com.pl

Straży Pożarnej”
Numer sprawy: BUM.2.2/2020

Część 2:
I.

Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW, Assistance)

II.

Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów przeznaczonych do złomowania

z uwagi na uzyskanie największej liczby punktów w toku dokonywania oceny ofert
Prowadzący postępowanie wybrał do realizacji zamówienia w zakresie Części 2 ofertę
Wykonawcy:
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Vienna Insurance Group
02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162,
Cena ofertowa (brutto): 27.258,00 zł
UZASADNIENIE:
Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (j.t. Dz. U. 2019r. poz.1843z późn. zm.) na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
Wykonawca wykazał brak podstaw wykluczenia, a oferta tego Wykonawcy nie podlega
odrzuceniu. Oferta złożona przez tego Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów wg
kryteriów wskazanych w SIWZ, tj.: cena oraz warunki ubezpieczenia.
2.
Informacja o nazwie (firmie), siedzibie Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz
nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibie Wykonawców, albo miejscu zamieszkania i
adresie, jeżeli jest miejscem wykonania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty w
przedmiotowym postępowaniu, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączna punktacja:

Nr
oferty

Nazwa, adres Wykonawcy

Liczba
punktów w
kryterium
„Cena”

Liczba punktów
w kryterium
„Warunki
ubezpieczenia”

Łączna
punktacja

MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
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1

Compensa Towarzystwo
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162,
02-342 Warszawa

60,00

16,00

76,00

2

Uniqa Towarzystwo
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
90-520 Łódź
ul. Gdańska 32

38,10

0,00

38,10

3.
Przedmiotowe postępowanie nie było prowadzone w celu ustanowienia
dynamicznego systemu zakupów.

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY DLA CZĘŚCI 3
1.
Prowadzący postępowanie „M.A.K. Ubezpieczenia” Sp. z o.o. z siedzibą w (02-672)
Warszawa, ul. Domaniewska 39 na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych na:
„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski wraz
z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz jednostkami Ochotniczej
Straży Pożarnej”
Numer sprawy: BUM.2.2/2020
Część 3:
I.

Ubezpieczenie instalacji typu Odnawialne Źródła Energii

z uwagi na uzyskanie największej liczby punktów w toku dokonywania oceny ofert
Prowadzący postępowanie wybrał do realizacji zamówienia w zakresie Części 3 ofertę
Wykonawcy:
Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
90-520 Łódź, ul. Gdańska 32

MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030090.
NIP 522-10-23-203. Wysokość kapitału zakładowego 51.000,- PLN. www.grupamak.com.pl

Cena ofertowa (brutto): 20.244,00 zł
UZASADNIENIE:
Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (j.t. Dz. U. 2019r. poz.1843z późn. zm.) na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
Wykonawca wykazał brak podstaw wykluczenia, a oferta tego Wykonawcy nie podlega
odrzuceniu. Oferta złożona przez tego Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów wg
kryteriów wskazanych w SIWZ, tj.: cena oraz warunki ubezpieczenia.
2.
Informacja o nazwie (firmie), siedzibie Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz
nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibie Wykonawców, albo miejscu zamieszkania i
adresie, jeżeli jest miejscem wykonania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty w
przedmiotowym postępowaniu, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączna punktacja:

Nr
oferty

1

Nazwa, adres Wykonawcy

Uniqa Towarzystwo
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
90-520 Łódź
ul. Gdańska 32

Liczba
punktów w
kryterium
„Cena”

Liczba punktów
w kryterium
„Warunki
ubezpieczenia”

Łączna
punktacja

60,00

0,00

60,00

3.
Przedmiotowe postępowanie nie było prowadzone w celu ustanowienia
dynamicznego systemu zakupów.
Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej
/-/ Arkadiusz Kłęczek
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