
Pleśna, dnia 24.11.2021 r. 

Zamawiający: 

Grupa Zakupowa Gmin w składzie Gmina Pleśna, Gmina 
Zakliczyn, Gmina Wojnicz, Gmina Szczurowa, utworzona 

na podstawie porozumienia numer 1/2021 z dnia 

2.11.2021r. w imieniu i na rzecz której, zgodnie z art. 
16 ust. 1 Ustawy, działa Gmina Pleśna, reprezentowana 

przez: Józef Knapik – Wójt Gminy Pleśna   

Nr sprawy: IKOŚ. 271.10.2021       

Strona internetowa prowadzonego postępowania: 

http://www.plesna.pl/gmina/przetargi/aktualne/ikos271102021/  

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  
z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. na: Ubezpieczenie pojazdów oraz 

następstw nieszczęśliwych wypadków jednostek OSP Grupy Zakupowej Gmin Pleśna 
Zakliczyn, Wojnicz, Szczurowa 

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  
z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający informuje równocześnie wszystkich 

Wykonawców o:  

WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. CZĘŚCI II - ubezpieczenie następstw 
nieszczęśliwych wypadków członków OSP Jednostek Grupy Zakupowej Gmin Pleśna 

Zakliczyn, Wojnicz, Szczurowa: 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 19 

SWZ. 

Wybrana została oferta nr 3 złożona przez:  

UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA 

ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa 

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 29 748,00 zł brutto (słownie: 

dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych i 00/100 groszy) 

Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny 

ofert (cena - 60%, serwis posprzedażny - 20%, klauzule fakultatywne - 20%) oraz łączną punktację:\ 

Numer i nazwa części Zamówienia 
CZĘŚĆ II – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP 

Jednostek Grupy Zakupowej Gmin Pleśna Zakliczyn, Wojnicz, Szczurowa 

Numer oferty  1  2  3 

Firma ( nazwa) lub nazwisko  
oraz adres wykonawcy 

GENERALI TU SA 

UL. POSTĘPU 15B 
02-676 WARSZAWA 

ODDZIAŁ W OLSZTYNIE 
UL. BARCZEWSKIEGO 1 

10-061 OLSZTYN 

TOWARZYSTWO 
UBEZPIECZEŃ  

WZAJEMNYCH TUW 
BIURO REGIONALNE  

W KRAKOWIE 
31-416 KRAKÓW, 

DOBREGO PASTERZA 

122A 

UNIQA 

TOWARZYSTWO 
UBEZPIECZEŃ 

SPÓŁKA AKCYJNA 
ul. Chłodna 51 

00-867 Warszawa 

punktacja w kryterium Cena  59,06 55,43 60,00 

punktacja w kryterium Serwis posprzedażny 20,00 20,00 20,00 

punktacja w kryterium Klauzule fakultatywne 20,00 20,00 20,00 

punktacja OGÓŁEM  99,06 95,43 100,00 

 

 

http://www.plesna.pl/gmina/przetargi/aktualne/ikos271102021/


Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Oferta Wykonawcy UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA ul. Chłodna 51, 

00-867 Warszawa spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ  
i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 19 SWZ. 

Szczegółowe uzasadnienie:   

Oferta dodatkowa po przeprowadzonych negocjacjach, łącznie z ofertą złożoną w odpowiedzi na 
ogłoszenie o zamówieniu, złożona przez UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA 

AKCYJNA ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa jest zgodna z treścią SWZ. Wykonawca, który złożył 
tę ofertę spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 19 SWZ oraz wykazał, że nie 

podlega wykluczeniu z tego postępowania w oparciu o przesłanki określone w tym postępowaniu. 
Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Stosownie zaś do kryteriów oceny 

ofert przewidzianych w dokumentach zamówienia, ww. oferta uzyskała wynik punktowy 100,00 pkt, 
który to wynik jest rezultatem najwyższym. W tym stanie rzeczy ofertę tę należy uznać za ofertę 

najkorzystniejszą   
w rozumieniu art. 239 ust. 2 ustawy PZP. 

Informacja o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone: 

Brak odrzuconych ofert. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom 
oraz innym podmiotom wskazanym w art. 505 PZP, środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie  

z zasadami określonymi w Dziale IX PZP. 

 

Zatwierdził 

/ Józef Knapik / 

Wójt Gminy Pleśna 


