
Oznaczenie sprawy: 08/04/2019/NP/Międzyrzecz  

L. dz.    584/04/19/Sz/TB 

 Szczecin, dnia 23 kwietnia 2019 r. 

 

Zamawiający 

Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o. 

ul. Konstytucji 3 Maja 35, 66-300 Międzyrzecz 

 

Pełnomocnik Zamawiajacego: 

Nord Partner sp. z o.o. 

ul. Lubicka 16, 87-100 Toruń 

 

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

/Zadanie I, Zadanie II oraz Zadanie III Zamówienia/ 

 

 

 

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na usługę ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej 

oraz ubezpieczenia pojazdów Szpitala Międzyrzeckiego sp. z o.o.  

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.) Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego zawiadamia, że w 

przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP 

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez: 

 

1/ W Zadaniu I – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie mienia od kradzieży z 

włamaniem i rabunku (w tym szyb od stłuczenia): 

 

InterRisk TU S.A., ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa 

reprezentowany przez  

INS Group sp. z o.o. Spółka komandytowa  

25-512 Kielce, ul. Warszawska 21/12 

 

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP na podstawie kryteriów oceny 

ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którymi były: cena oraz fakultatywne 

warunki ubezpieczenia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, obliczoną zgodnie ze wzorem 

określonym w Rozdz. XVII SIWZ. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega 

wykluczeniu z udziału w postępowaniu, oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu. 

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty dla Zadania I zamówienia. Oferty otrzymały następującą liczbę punktów: 

 



Nr 

oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy Liczba punktów w 

kryterium: cena 

 

/max 60/ 

Liczba punktów w 

kryterium warunki 

fakultatywne 

/max 40/ 

Punktacja łącznie 

cena + warunki 

fakultatywne 

1 
Uniqa TU S.A. 90-520 Łódź, 

ul. Gdańska 132 
53,69 33,60 87,29 

2 

InterRisk TU S.A., ul. 

Noakowskiego 22, 00-668 

Warszawa, reprezentowany 

przez INS Group sp. z o.o. 

Spółka komandytowa 25-512 

Kielce, ul. Warszawska 21/12 

60,00 29,60 89,60 

 

 

 

2/ W Zadaniu II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, obowiązkowe ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą: 

 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. 

00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 24 

Oddział Sprzedaży Korporacyjnej Szczecin 

70-530 Szczecin, ul. Matejki 34 

 

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP na podstawie kryteriów oceny 

ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którymi były: cena oraz fakultatywne 

warunki ubezpieczenia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, obliczoną zgodnie ze wzorem 

określonym w Rozdz. XVII SIWZ. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega 

wykluczeniu z udziału w postępowaniu, oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu. 

 

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta dla Zadania II zamówienia. Oferta otrzymała następującą liczbę punktów: 

Nr 

oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy Liczba punktów w 

kryterium: cena 

 

/max 60/ 

Liczba punktów w 

kryterium warunki 

fakultatywne 

/max 40/ 

Punktacja łącznie 

cena + warunki 

fakultatywne 

3 

Powszechny Zakład 

Ubezpieczeń S.A., 00-133 

Warszawa, al. Jana Pawła II 

24, Oddział Sprzedaży 

Korporacyjnej Szczecin, 70-

530 Szczecin, ul. Matejki 34 

60,00 16,00 76,00 

 

 

3/ W Zadaniu III – Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego – 

ubezpieczenie nadwyżkowe: 



 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., 00-133  

Warszawa, al. Jana Pawła II 24 

Oddział Sprzedaży Korporacyjnej Szczecin 

70-530 Szczecin, ul. Matejki 34 

 

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP na podstawie kryteriów oceny 

ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którymi były: cena oraz fakultatywne 

warunki ubezpieczenia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, obliczoną zgodnie ze wzorem 

określonym w Rozdz. XVII SIWZ. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega 

wykluczeniu z udziału w postępowaniu, oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu. 

 

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta dla Zadania III zamówienia. Oferta otrzymała następującą liczbę 

punktów: 

 

Nr 

oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy Liczba punktów w 

kryterium: cena 

 

/max 60/ 

Liczba punktów w 

kryterium warunki 

fakultatywne 

/max 40/ 

Punktacja łącznie 

cena + warunki 

fakultatywne 

3 

Powszechny Zakład 

Ubezpieczeń S.A., 00-133 

Warszawa, al. Jana Pawła II 

24, Oddział Sprzedaży 

Korporacyjnej Szczecin, 70-

530 Szczecin, ul. Matejki 34 

60 16,00 76,00 

 

 

W postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności  oraz pojazdów Szpitala 

Międzyrzeckiego: 

✓ Wykonawcy nie zostali wykluczeni 

✓ Oferty nie zostały odrzucone. 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa zostanie zawarta w terminie 

nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

Pełnomocnik Zamawiającego 

 


