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ITiG.271.8.2021 

Międzylesie,  17.11.2021 r. 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

I. Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) zawiadamiam, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie podstawowym na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy 

Międzylesie”, z podziałem na następujące części: 

 

Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Międzylesie, 

Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Międzylesie, 

Część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży 

Pożarnych Gminy Międzylesie. 

 

wybrano oferty następujących wykonawców: 

 

1. W części I zamówienia za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 3 złożona przez: 

 

Saltus Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 

ul. Władysława IV 22 

81-743 Sopot 

 

Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała najwyższą łączną ilość punktów z obu 

kryteriów oceny ofert (cena 85%, warunki fakultatywne 15%). 

 

2. W części II zamówienia za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 6, złożona przez: 

 

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA 

ul. Postępu 15B 

02-676 Warszawa 

 

Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała najwyższą łączną ilość punktów z obu 

kryteriów oceny ofert (cena 90%, warunki fakultatywne 10%). 

 

3. W części III zamówienia za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 4, złożona przez: 

 

Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze 

Działająca w Polsce w ramach oddziału zagranicznego przedsiębiorcy pod firmą 

Balcia Insurance SE Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie 

Al. Jerozolimskie 136 

02-305 Warszawa 
 

Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała najwyższą łączną ilość punktów z obu 

kryteriów oceny ofert (cena 90%, warunki fakultatywne 10%). 

 

II. Zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 

ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w 

dokumentach zamówienia.  
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Kryterium wyboru ofert dla I części zamówienia była najniższa cena – waga 85 % oraz klauzule dodatkowe 

i inne postanowienia szczególne fakultatywne – waga 15%.  

Kryterium wyboru ofert dla II części zamówienia była najniższa cena – waga 90 % oraz klauzule dodatkowe 

i inne postanowienia szczególne fakultatywne – waga 10%. 

Kryterium wyboru ofert dla III części zamówienia była najniższa cena – waga 90 % oraz klauzule 

dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – waga 10%. 

 

III. Informacja o odrzuceniu oferty. 

 

1. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty  

2. Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania. 

 

IV. W terminie zgodnym ze specyfikacją warunków zamówienia złożone zostały następujące oferty, które nie 

podlegały odrzuceniu i zgodnie z przyjętymi dla poszczególnych części zamówienia kryteriami ich oceny 

otrzymały ilość punktów, jak poniżej: 

 

/-/ Burmistrz 

Tomasz Korczak  

  

 

 


