
Towaruystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14

tel. (023) 672 52 76,672 59 80 fax.672 38 18

Ciechanów 08.07,2020r.

Uczestnicy postępowania
wg rozdzielnika

DoĘcz,y: postępowania W trybie przetargu nieograniczonego nr TBs_02/20
na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Towarzystwa Budownictwa
Społecznego w Ciechnowie Sp. z o.1r. w okresie od 01.08.2020r. do 3t.O7.2O2Lr.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający Towarzystwo Budownictw;l Społecznego sp. z o. o. w Ciechanowie, działając na podstawie
arL 92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. IJ. z 201,7r. poz. t579
z PÓŹn. zm.) zwanej dalej ,,ustawą" informuję, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych.

Część I
1) ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC/KR" ASS)

UNIQA ToWAMYsTWo UBEzPIEczEŃ S.A. Przedstawicielstwo w Poznaniu
ul. Gen. T. Kutrzeby 12^/L01
61-719 Poznań

uzasadnienie:
Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu. Oferta sporządzona zgodnie z SIWZ i nie podlega wykluczeniu.
Spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia
i dokumenty żądane w SIWZ. Zgodnie z art.991ust.1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano
na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, cena
oferty, zaakce p towane klauzu le, ofertowane fr anszyzy.

W postepowaniu części Izłożono 1 ofertę

1) Zaden wykonawca nie został wykluczony
2) Żadnaoferta nie została odrzucona.

NazwY(firmY), siedziby i adresy Wykonawców,lśórzly złożyli oferty wraz ze steszczeniem oceny zawieraiącym punktacię przyznaną
ofertom wkażdym kryterium oceny ofert

L.p. Nazwa iadres Wykonawcy Liczba
pkt, w
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UNIQA TOWARZYSTWO
UBEZPlEczEŃ s.A.
przedstawicielstwo
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ul. Gen. T. Kutrzeby 12F./LOI
6I-719 Poznań
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06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14

tel. (023) ,672 52 76,672 59 80 fax. 672 38 18

Część lI
1] ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeńlosowych
2) ubezpieczenie od kradzieży zwłamaniem i rabunku
3) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
4) ubezpieczenie szyb i innych elementów szklanych od stłuczenia
5) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej TBS Sp. z o.o.
6) ubezpieczeni e o dpowiedzialno ś ci cywilnej wsp ól not m ie szkaniowy ch zarządzany ch

przez TBS Sp. z o.o,

7) ubezPieczenie odpowiedzialności cywilnejbudynków gminnych zarządzanychplzezTBS Sp. z o,o.
8) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności rywilnej zarządcy nieruchomości
9) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenie ksiąg rachunkowych,

INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
ul. NoakowskiegoZŁ
00-668 Warszawa

uzasadnienie:
Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu. Oferta sporządzona zgodnie zSIWZi nie podlega wykluczeniu.
SPełnia wszystkie wymogi formalno-prawne; jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia
i dokumenty Żądane w SIWZ. Zgodnie z art991, ust.1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano
na Podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, cena
o fer$, zaakce ptowane klauzule, ofe rtowane fr anszyzy.

W postepowaniu części llzłożono 1 ofertę

1) Żadenwykonawca nie został wykluczony
2) Żadnaoferta nie została odrzucona

NazwY(firmYJ, siedziby i adresy Wykonawców,lłórzy złoży|i oferty wraz ze streszczeniem oceny zawierającym punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łą,czną punktację

L.p. Nazwa i adres Wykonawcy Liczba pkt.

kryterium
,,cena"

Liczba pkt.
,,zaakceptowane

klauzule"

Liczba pkt.
,,oferowane
franszyzy"

Punktacja
łącznie

I

lNTERlsK
TOWARZYSTWO
UBEZPlEcZEŃ s.A.
VlENNA INSURANCE
GRot]P
ul, Noakowskiego 22
00-668 Warszawa

6D,00 24,00 10,00 94,00

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawayta zgodnie z art,94 ust. 1 pkt. 2J ustawy,

PRt

pismo otrzvmuia:
1) UNlQA TOWARZYSTWO USrZPtrCZnŃ S,A. Przedstawicielswyo w Poznaniu

ul, Gen. T, Kutrzeby I2^/LDI
6I-7t9 Poznań

2) INTERISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSUMNCE GROUP
ul. Noakowskiego 22
00-668 Warszawa
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