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Milanówek, dnia 25 marca 2019 r. 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa pn. Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz 

ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów mechanicznych dla Urzędu Miasta Milanówka i jednostek 

organizacyjnych w podziale na części 1-3.  

 

ZAWIADOMIENIE  

o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 2   
 

Zamawiający – Gmina Milanówek – działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej jako 

„ustawa Pzp”, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu na część nr  2 pn.: Zakup usług 

ubezpieczeń mienia i OC dla Milanowskiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Milanówku jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy działającego pod firmą: 

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN WZAJEMNYCH "TUW" S.A., Biuro Regionalne w Warszawie, 

ul. Płocka 5 A, 01-231 Warszawa . Cena oferty – 18 740,00 zł brutto. 

 

Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość uprzedniej oceny 

ofert, a następnie badania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wyżej wskazana oferta, 

spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała wyższą liczbę punktów  

w kryteriach oceny ofert, zgodnie z tabelą poniżej, Wykonawca natomiast spełnia warunki udziału  

w postępowaniu. Poniższe zestawienie przedstawia wyniki oceny ofert: 

 
 

Firma (nazwa) lub 

imię i nazwisko 

oraz adres Wykonawcy 

 

 

 

Kryterium nr 1 

Oferowana cena całkowita za 

realizację przedmiotu 

zamówienia 

Kryterium nr 2  

Fakultatywny zakres ubezpieczenia 

Łącznie punktów 

Podkryterium 

nr 1 

 

Klauzule 

fakultatywne 

Podkryterium nr 2 

 

Fakultatywne 

zniesienie franszyzy 

redukcyjnej 

Towarzystwo 

Ubezpieczeń 

Wzajemnych  

TUW 

Biuro Regionalne w 
Warszawie 

ul. Płocka 5 A 

01-231 Warszawa 

 60,00 pkt 7 pkt 20 pkt 87 

 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu na część nr  2 pn.: Zakup usług 

ubezpieczeń mienia i OC dla Milanowskiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Milanówku nie został wykluczony żaden Wykonawca, została odrzucona jedna oferta.  

 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 

ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 



 

  
 

elektronicznej, (…) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

 

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Urząd Miasta Milanówka.           

 
 

 

 

Z up. Sekretarz Miasta Milanówka  

                                           /-/ 

Piotr Iwicki   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Nr ORG.0051.94.2019 od dnia  25.03.2019 r. do dnia 31.03.2019 r. 
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