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Bielsko-Biała, dnia 14 października 2013 r.

 

 

 Dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
 prowadzonego w   trybie   przetargu   nieograniczonego   pn.
 „Kompleksowe ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 
oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki 
Odpadami S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy”  (12/ZP/ZGO/2013)

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

(12/ZP/ZGO/2013)
 

I)   Zamawiający - Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, działając na
podstawie  art.   92   ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku Prawo zamówień
publicznych  (tekst   jednolity   Dz. U.   z   2013   poz.   907),   po   dokonaniu oceny
ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Kompleksowe ubezpieczenie
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, oraz ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej  Zakładu  Gospodarki  Odpadami  S.A.  w  Bielsku-Białej  na  okres  12
miesięcy”  (12/ZP/ZGO/2013) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
informuje, iż: 

 

    jako najkorzystniejsza wybrana została Oferta nr 1 

złożona przez Firmę:

 

 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Oddział Bielsko-Biała ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała z
cena  ofertową  153.848,00  zł  netto  +  (zw.)VAT=  153.848,00  zł
brutto
 

Uzasadnienie: Oferta jest kompletna, zgodna pod względem formalno-prawnym i
wymogami określonymi w SIWZ. Jest to oferta najkorzystniejsza wg przyjętego w
SIWZ kryterium oceny ofert, tj. ceny. Oferta otrzymała 100 pkt – zgodnie z zapisem
wskazanym w SIWZ.

 

II)          Poza  wyżej  określoną  Ofertą  nr  1  (wybraną  jako  najkorzystniejsza),  w
niniejszym postępowaniu nie złożono żadnych ofert.

 

PUNKTACJA OFERTY WG KRYTERIUM OKREŚLONEGO W SIWZ (CENY) 
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 



Nr oferty

Liczba punktów w kryterium

Cena oferty
Cena

(100%)
- - Razem

1. 153.848,00 PLN brutto 100 pkt - - 100 pkt

 

Informujemy,  że  zgodnie  z  art.  94  u.p.z.p.  „Zamawiający  zawiera  umowę  w  sprawie
zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27
ust. 2 u.p.z.p.” 

 

Dziękujemy za udział w
postępowaniu


