
        Ciepielów, 20.12.2021r. 

 

Zawiadomienie o wyborze ofert 
 
 

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze 
stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych. Postepowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o 
wartości poniżej 130 000 zł. 

 
Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy 

Ciepielów oraz jednostek podległych 
 
 
Część I Zamówienia:  
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 
 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Cena brutto w 
zł. 

Ilość punktów 
przyznanych w 
kryterium cena 

Ilość punktów 
przyznanych za 
zaakceptowane 

klauzule 

Łączna ilość 
zdobytych 
punktów 

1. 

Compensa TU S.A. 
VIG Oddział w 
Radomiu , ul. 
Fryderyka Focha 14 
lok.2, 26-600 Radom 

27 844,63 zł 60,33 9,40 69,73 

2. 

Towarzystwo 
Ubezpieczeń 
Wzajemnych TUW 
Biuro Regionalne w 
Radomiu z siedzibą w 
Lipsku, ul. 
Partyzantów 10,              
27-300 Lipsko 

21 000,00 zł 80 12,80 92,80 

 
Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano: 
Oferta nr 2  : Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Radomiu 
z siedzibą w Lipsku, ul. Partyzantów 10, 27-300 Lipsko 
 
Uzasadnienie: 
Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punków –92,80 pkt (80 pkt w kryterium cena, 12,80 
pkt w kryterium klauzule dodatkowe). Kryteria oceny ofert zostały określone w 
zaproszeniu do składania ofert: cena 80%, zaakceptowanie klauzul dodatkowych 20%. 
Oferta jest prawidłowa. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i wykazał 
brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.  



 
Z postępowania w części I nie został wykluczony żaden Wykonawca. 
 
W postępowaniu w części I nie nastąpiło odrzucenie żadnej oferty.  
 
Część II Zamówienia: 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych  
(OC komunikacyjne), 
Ubezpieczenie uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów Auto Casco AC/KR, 
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasażerów (NNW). 
 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Cena brutto w 
zł. 

Ilość punktów 
przyznanych w 
kryterium cena 

Ilość punktów 
przyznanych za 
zaakceptowane 

klauzule 

Łączna ilość 
zdobytych 
punktów 

1. 

Compensa TU S.A. 
VIG Oddział w 
Radomiu , ul. 
Fryderyka Focha 14 
lok.2, 26-600 Radom 

7 912,00 zł 68,91 0 68,91 

2. 

Towarzystwo 
Ubezpieczeń 
Wzajemnych TUW 
Biuro Regionalne w 
Radomiu z siedzibą w 
Lipsku, ul. 
Partyzantów 10,              
27-300 Lipsko 

6 815,00 zł 80 10,60 90,60 

 
Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano: 
Oferta nr 2 : Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Radomiu 
z siedzibą w Lipsku, ul. Partyzantów 10, 27-300 Lipsko 
 
 
Uzasadnienie: 
Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punków – 90,60 pkt (80 pkt w kryterium cena, 10,60  
pkt w kryterium klauzule dodatkowe). Kryteria oceny ofert zostały określone w 
zaproszeniu do składania ofert: cena 80%, zaakceptowanie klauzul dodatkowych 20%. 
Oferta jest prawidłowa. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i wykazał 
brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.  
 
Z postępowania w części II nie został wykluczony żaden Wykonawca. 
 
W postępowaniu w części II nie nastąpiło odrzucenie żadnej oferty. 
 
 
Część III Zamówienia: 



Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma bezimienna) 
 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Cena brutto w 
zł. 

Ilość punktów 
przyznanych w 
kryterium cena 

Ilość punktów 
przyznanych za 
zaakceptowane 

klauzule 

Łączna ilość 
zdobytych 
punktów 

1. 

Compensa TU S.A. 
VIG Oddział w 
Radomiu , ul. 
Fryderyka Focha 14 
lok.2, 26-600 Radom 

- - - - 

2. 

Towarzystwo 
Ubezpieczeń 
Wzajemnych TUW 
Biuro Regionalne w 
Radomiu z siedzibą w 
Lipsku, ul. 
Partyzantów 10,              
27-300 Lipsko 

1 500,00 zł 80 0 80 

 
Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano: 
Oferta nr 2 : Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Radomiu 
z siedzibą w Lipsku, ul. Partyzantów 10, 27-300 Lipsko 
 
Uzasadnienie:  
Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punków – 80 pkt (80 pkt w kryterium cena, 0 pkt w 
kryterium klauzule dodatkowe). Kryteria oceny ofert zostały określone w zaproszeniu do 
składania ofert: cena 80%, zaakceptowanie klauzul dodatkowych 20%. Oferta jest 
prawidłowa. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i wykazał brak podstaw 
do wykluczenia z udziału w postępowaniu.  
 
Z postępowania w części III nie został wykluczony żaden Wykonawca. 
 
W postępowaniu w części III nie nastąpiło odrzucenie żadnej oferty.  
 
 


