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Wykonowcy Ubiegojqcy się
o Udzielenie zomówienio

Dotvczy: poslępowonie o udzielenie zomówienio pubIicznego: świodczenie usług

ubezpieczenio morskiego.
DUUE nr 20lóls oo9-o11743, doio opublikowonio: 14.01.2016

sygnoturo poslępowonio: Nz-ET/lllPN /02/1 6

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Morsko Słuzbo Poszukiwonio i Rotownictwo, dziołojqc joko Zomowiojqcy w niniejszym

postępowoniu zgodnie z ort. 92 ustowy Prowo zomówień publicznych (zwonej dolej

Ustowy Pzp), wskozuje co nostępuje:

l. Zomowiojqcy no podstowie oń. 9l ust ] Pzp dokonuje wyboru oferty Wykonowcy:

ToWARzYsTWo UBEzPlEczEŃ l REASEKURAcJl ''WARTA'' s.A.

ul. ChmielnoSS/87
00-805 Worszowo

Uzosodnienie
Oferto to nie podlego odzuceniu, o wykonowco nie podlego wykluczeniu. Oferto to

otzymoło l0O pkt wg kryteriów określonych w S|WZ odpowiednio:

o) Kryterium ceno ijego wogo no poziomie 95%

liczbo pkt przyznono ofercie - 95 pkt

b) Kryteriumfronstlzy redukcyjne ijego wogo no poziomie:5%:

liczbo pkt przyznono ofercie w tym kryterium - 5 pkt,

Tym somym łqczno liczbo pkt pzyznono ofercie: 10O pkt.

ll. Punktoc ja przyznano pozostołym ofeńom w postępowoniu:
ofeńo Wykonowcy:

Powszechny Zokłod Ubezpieczeń S.A'
Al. Jono Powło ll 24

00-133 Worszowo

ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia
skr. poczt. 375
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o) Kryterium ceno ijego wogo no poziomie ?5% 
'u)tł.

liczbo pkt przyznono ofercie - 94,58 pkt { 3v 58L f ut 
)

b) Kryterium fronszyzy redukcyjne ijego wogo no poziomie:.5%'.

liczbo pkt pzyznono ofercie w tym kryterium - 5 pkt'

Tym somym łqczno liczbo pkt pzyznono ofercie: 99,58 pkt.

lll. W postępowoniu nie wykluczono zodnego z wykonowców, nie odzucono żodnej

oferty.

lV. Zgodnie z arl.94 ust 1 pkt 1 Pzp, umowo moze zostoć zoworto nie wcześniej niż

po upływie 'lO dni od dnio przesłonio niniejszego zowiodomienio foksem lub drogq

elektronicznq. Szocunkowy termin zoworcio Umowy Wyznoczony zostoł no: 22-

23.03.2O1ór. o dokłodnym terminie podpisonio Umowy Wykonowco, ktorego oferto

zostoło wybrono, zostonie poinformowony odrębnym pismem.

Egz.'.

oryginoł pismo pzesyłony Wykon. foksem lub pocztq elektronicznq
Pismo w pdf. zamieszczone no słronie internetowej Zomowiojqcego i toblicy ogłoszeń w

siedzibie Zomowiojqcego
Kopio z podpisem Kierowniko Zomowiojqcego w dokumentocji postępowonio
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