
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /2015 Data: 23.12.2015 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000  euro na   -  ubezpieczenie majątku
i  komunikacyjne  Zamawiającego,  w  tym  mienia  będącego  własnością  Miasta  Ełk  przekazanego  w  użytkowanie
Zamawiającego na potrzeby przez okres 36 m-cy.  (Znak sprawy: 5752/2015 )

W imieniu „Pro - Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż do dnia 23.12.2015  r.  do  godz. 10.00 (termin
składania ofert) do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty. W wyniku przeprowadzonej procedury do realizacji  zamówienia
została wybrana  oferta  firmy:
Zadanie I -  PZU S.A. Oddział Olsztyn ul. Wyszyńskiego 1 10-457 Olsztyn

cena brutto: 46 377,00zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: wartość brutto oferty 100,00 pkt  łączna punktacja 100,00 pkt           

Oferta najkorzystniejsza cenowo, spełnia wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

Ponadto zostały złożone oferty firm:

InterPolska Oddział Olsztyn ul. Żołnierska 16c 10-561 Olsztyn

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: wartość brutto oferty 46,16 pkt  łączna punktacja 46,16 pkt

TUZ Ubezpieczenia TUW ul. Poleczki 35 02-822 Warszawa

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: wartość brutto oferty 45,75 pkt  łączna punktacja 45,75 pkt

UNIQUA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Jagiellońska 58 lok 128  03-468 Warszawa

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: wartość brutto oferty 36,26 pkt  łączna punktacja 36,26 pkt

Zadanie II -  PZU S.A. Oddział Olsztyn ul. Wyszyńskiego 1 10-457 Olsztyn

cena brutto: 117 381,00 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: wartość brutto oferty 100,00 pkt  łączna punktacja 100,00 pkt           

Oferta najkorzystniejsza cenowo, spełnia wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

Ponadto została złożona oferta firmy:  

UNIQUA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Jagiellońska 58 lok 128  03-468 Warszawa

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: wartość brutto oferty 59,08 pkt  łączna punktacja 59,08 pkt

Umowa zostanie zawarta 29.12.2015 r (art. 94 ustawy ust.2  pkt 1   z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232, z 2015 r. poz.

349, 478, 605)

       z   poważaniem


