
 

Wójt Gminy Lutocin                      Lutocin, dnia 03-09-2012 
ul. Poniatowskiego 1 
09-317 Lutocin 

 
Nr   BDK.271.5.2012 
 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego   

pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 
11.09.2012 do 10.09.2015" 

 

 ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 
 Gmina Lutocin, działając zgodnie z art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin 
w okresie od 11.09.2012 do 10.09.2015” 
 

Wybrano ofertę Firmy:   

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna 

Oddział, ul. Wiosny Ludów 2A, 09-200 Sierpc 

   
za cenę:    95 733,00  zł      
(słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote i zero groszy) 

 

Uzasadnienie wyboru 

Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Cena oferty była najkorzystniejsza z zaoferowanych. 

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty: 
  

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

1. 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych  
TUW 

Biuro Regionalne w Płocku 
ul. Królewiecka 28, 09-402 Płock 

2. 
Powszechny Zakład Ubezpieczeń  

Spółka Akcyjna 
Oddział, ul. Wiosny Ludów 2A, 09-200 Sierpc  

 
Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja 
 

Numer 
oferty 

Liczba pkt w 
kryterium 

CENA 

Liczba pkt w 
kryterium 

zaakceptowane 
klauzule dodatkowe 

Liczba pkt w 
kryterium 
oferowane 
franszyzy 

Razem 

1. 55,04 14,50 10,00 79,54 

2 65,00 15,50 10,00 90,50 

 
 Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta   
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób (art. 94 ust 1 
pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). 
 

 Planowany termin podpisania umowy określa się na dzień   10 września 2012 roku 

 
Wójt Gminy Lutocin 

 

/-/ lek. wet. Ryszard Gałka 


