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Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. świadczerie
usługi ubezpieczenia morskiego oraz ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności
cW i ln ąi, w p o dz i al e n a z a d ani a, znak p o stępow ania: N Z-NT lII lPN l 02 l I 4

ZAWIADONTENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Morska Słuzba Poszukiwania i Ratownictwa działając zgodnie z art. 92 ust.l ustawy z dnia
29 stycznia 2004 t' Prawo zamowien publicznych (.t. Dz. U . z 20 13 I, poz. 907, z póżn. zm.)
- zwanej dalej ,, ustawą Pzp"- jako Zamawiający zawladamia, Że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
Świadczenie usługi ubezpieczenia morskiego oraz ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności
qnailnej, w podziale na zadania;

a) w zakresie zadania nr I: Ubezpieczenie morskie Morskiej Słuzby Poszukiwania i
Ratownictwa wybrano ofertę Towarzystwa Ubezpieczen i Reasekuracji WARTA S'A. z
siedzibą w Warszawie ul. Chmielna 85187, z ceną brutto 385.065'00 ( słownie: ttzysta
osiemdziesiąt pięó tysięcy sześćdziesi ąt pięć, 00/1 00) złoty ch;

b) w zakresie części nr 2: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności qnuilnej
Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa wybrano ofertę lnterRisk Towarzystwo
IJoezpieczefi Spółka Akcyjna Vierrna Insrrrance Group z siedzibą w Warszawie
ul. NoakowsŁ'lego 2Ż, z ceną brutto 24990p0 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące
dziewięóset dziewięódziesiąt 0 0/ 1 00) zŁoty ch.

Uzasadnienie wyboru

Wybrarri Wykonawcy udokumentowali, w zakresie wymaganym przez Zarnawiającego,
spełnianie warunków, o których mowa w arl. 22 ust. 1 ustawy Pzp otaz brak podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. oferty Wykonawców TUiR WARTA
S.A. i InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group spełnią wymagania Zamawiającego
określone w specyfikacji istotnych waruŃów zamówienia. W związku z povłyŻszym nie
występują przesłanki wskazane w ustawie Pzp dotyczące wykluczenia tych Wykonawców i
odrzucenia zŁożonychplzez nich ofert. Wyboru ofert najkorzystniejszych dokonano zgodnie z
art. 9I ust. 1 ustawy Pzp. Na podstawie kryterium cena, które było jedynym kryterium
wyboru w przedmiotowym postępowaniu, oferta TUiR WARTA S.A. w zakresie części nr 1

zamówienia otrrynała 100 punktów a oferta InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group w
zakresie części nr 2 zamówienia otrzymała 100 punktów, tj. maksymalną ilość punktów. Ceny
ofęrt mieszcząsię w kwocie j akąZamawiający przeznaczyŁ na sfinansowanie zamówienia.

oferty złoŻone w postępowaniu wraz z przyznaną punktacją w krvterium cena

Do upłyłvu terminu składania ofertzŁoŻono 4 oferly, a mianowicie:

Nr
oferty Wykonawca

Zakres oferty-
nr zadąnią

Ilość
punktów w
kryterium

cena

01 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Al. Jana Pawła IIŻ4,00-133 Warszawa

oddział Regionalny w Gdańsku, Zespoł
Ub ezpieczefi Transportowych, Plac
Kaszubski 3, 81-350 Gdynia

zadanie nr I 88,56
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0Ż UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
90-520 Łódź d. Gdańska 132,

Przedstawicielstwo w Białymstoku,
15-424 Białvstok ul. Lioowa 51

zadanie nr 2 84,r9

03 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji
WARTA S.A.
ul. Chmiela 85/87,00-805 Warszawa

Biuro Underwritingu Ryzyk Morskich
ul. Kołłataia l.81-332 Gdvnia

zadanie nr 1 100,00
oferta

najkorzystniejsza

04 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
ul. S. Noakowskiego Ż2,00-668 Warszawa

oddział Gdńsk ul. Jagiellońska 13,

80-371 Gdansk

zadanie nr2 100,00
oferta

najkorzystniejsza

Gdynia, l? oz.zotą r.
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