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Warszawa, dn. 09.11.2012 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zgodnie z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) Centrum ATTIS informuje, że w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowe ubezpieczenie Centrum
ATTIS w podziale na 3 pakiety ” (nr ref. sprawy: FZP/ZP-22/U/37/12), dokonano wyboru
najkorzystniejszych ofert. W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty.
W zakresie pakietu nr 1 (ubezpieczenie mienia).
Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia jedynym kryterium jakim kierował się
Zamawiający przy wyborze oferty była cena brutto za realizację zamówienia.
Numer
oferty
2

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
cena brutto
adres wykonawcy
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna insurance Group
30 635,00
III Oddział w Warszawie
01-797 Warszawa, ul. Powązkowska 44 C
UNIQA
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132
54 999,00
Przedstawiciel w Radomiu
26-610 Radom, ul. Szkolna 60

kolejność ofert wg
ceny
I w kolejności
Oferta wybrana

II w kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny oferty
ustalono, iż złożona oferta nr 2 firmy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna insurance Group III Oddział w Warszawie odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w Ustawie PZP oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane w specyfikacji kryteria wyboru.
W zakresie pakietu nr 2 (odpowiedzialność cywilna).
Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia jedynym kryterium jakim kierował się
Zamawiający przy wyborze oferty była cena brutto za realizację zamówienia.
Siedziba: 01-401 WARSZAWA, ul. Górczewska 89,
Recepcja: (+ 48 22) 321- 12 - 00; sekretariat (+48 22) 321-14-00; fax (+48 22) 321-14-06
Regon: 016441803 NIP: 527-21-07-418, KRS: 0000093382
Konto: PEKAO S.A. XIII Oddział w Warszawie: 14 1240 2034 1111 0010 1547 6334.
Medycyna Pracy, Podstawowa Opieka Zdrowotna, Specjaliści, Stomatologia, Diagnostyka Laboratoryjna i Medyczna,
Poradnie: Górczewska 89; Pawińskiego 2, Nowogrodzka 62A; Grochowska 278, Śliska 5
Poradnia Psychologii Pracy: Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 10, Szpital Opieki Krótkoterminowej: Górczewska 89.

Numer Firma (nazwa) lub nazwisko
oferty
adres wykonawcy
Powszechny Zakład Ubezpieczeń
3
Spółka Akcyjna
Oddział Regionalny w Warszawie
ul. Bukowińska 24a,
02-703 Warszawa

oraz

cena brutto

kolejność ofert wg
ceny

187 959,00

Oferta wybrana

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny oferty
ustalono, iż złożona oferta nr 3 firmy Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Oddział
Regionalny w Warszawie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie PZP oraz
w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria
wyboru.
W zakresie pakietu nr 3 (ubezpieczenia komunikacyjne).
Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia jedynym kryterium jakim kierował się
Zamawiający przy wyborze oferty była cena brutto za realizację zamówienia.
Numer
oferty
3

Firma (nazwa) lub nazwisko
adres wykonawcy
Powszechny Zakład Ubezpieczeń
Spółka Akcyjna
Oddział Regionalny w Warszawie
ul. Bukowińska 24a,
02-703 Warszawa

oraz

cena brutto

kolejność ofert wg
ceny

17 283,00

Oferta wybrana

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny oferty
ustalono, iż złożona oferta nr 3 firmy Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Oddział
Regionalny w Warszawie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie PZP oraz
w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria
wyboru.
W niniejszym postępowaniu żaden Wykonawca nie został wykluczony ani też żadna oferta nie została
odrzucona.
Przewidywany termin zawarcia umowy 15.11.2012r. (art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.),
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