
MZGOK ZP.1.2O2O J anczy ce, dn. 07 .02.2020 r.

INFoRMÄCJA o WYNIKU PosTĘPowANIA

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2019 r.

poz. 1843) Zamawiający infoľmuje, Że w wyniku ptzetargu nieogľaniczonego pn.

,rUbezpieczenie mĺenĺa i odpowiedzĺalnoŚcĺ Międrygminnego Zak|adu Gospodaľki
odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowĺedzĺalnoścĺą w Jancrycach"
pľowadzanego przez Międzygminny Zakład Gospodaľki odpadami Komunalnymi Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Janczycach, Janczyce 50,27-552 Baikowice wybľał
j ako naj ko rry stniejszą o feľtę zŁoŻoną pt zez fi ľmę :

ZADANIE I Ubezpieczenie mienia:

Wiener Towarrystwo Ubezpieczeń Spólka Akcyjna
Vien na Insurance Gľoup Regionalne Centrum Ub ezpieczeń Koľpo ľacyj nych

w Waľszawĺe
ul Wołoska 22 A', 02-67 5 Waľszawa
Cena ofeľty 256 623140 zł bľutto

ofeľta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ. W kľyteľium cena
ofeľta otrzymała 60 pkt, w kryteľium Warunek dodatkowy - fakultatywny ofeľta otrzymała
0 pkt, w kryterium Warunki seľwisu posprzedażowego ofeľta otrzymał'a 0 pkt. Łącznie ofęľta
otrrymała 60 pkt. Zamawiający działając w oparciu o art. 94 ustawy Pľawo zamőwieÍl
publicznych zavľze umowę nie wcześniej niŽ 10.02.20Ż0 r.

ZADANIE II Ubezpĺeczenie odpowiedzialności cywĺlnej z tytułu pľowadzonej
działalnoścÍ ĺ/lub posiadanego mienia:

Wieneľ Towarrystwo Ubezpieczeń Spółka Akryjna
Vienna Insuľance Gľoup Centľala
ul Wołoska 22A, 02-67 5 Waľszawa

Cena ofeľty 21 000'00 zł brutto

ofer1a spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ. W kryteľium cena
ofeľta otrzymała 60 pkt, w kryterium Warunek dodatkowy _ fakultatywny oferta otrzymała
l1 pkt, w kryteľium Warunki seľwisu posprzedaŻowego ofeľta otrrymała 0 pkt. Łącznie ofeľta
otrrymała 71 pkt. Zamawiający dziaŁając w oparciu o art. 94 ustawy Prawo zamówień
publicznychzavĺrze umowę nie wcześniej niŻ 13.02.2020 t.

Pozo stałe w ażLnę o feľty :

Sopockĺe Towarrystwo Ubezpieczefi ERGO HESTIA S. A. Przedstawicielstwo
Koľporacyjne w Waľszawie, ul. Mołdawska 9102-127 Waľszawa
Cena ofeľĘ 24 000'00 zł bľutto
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oftľta spďnia wszystkie'rłrymagania Zanawiająccgo '&wąÍ!e w SIWZ Vŕ kryteľium oena
ofrľta otĺzynnła íŻpn pĘ wkľyteľium Waľunęk rdodatkovr5l - fakultatJrwny o&ľta oÍĺ;ryĺrrĺŁa
5 pkt" w kłyteľium lüľarunkí serwisłłposprzedażowego ofoľta o@mała 0 plď. Łącaníe ofertą
otľzymď€ 57'20 pkt.

ZADANIE III UbezpÍeczenie odpowĺedzĺalności za szkody w śľodowĺsku:

Sopockĺe Torvalzystľo ĺJh;awiaezcń ERGO HESTIA s. Á.
PneđsűawicĺęIstwo Koľporacyj ne w \ľaľszalľĺe

ul. Moldarľsľa. 9, 02-tŻ7 Warszawa
Cena oferty 28 0Ü0'00 zł bľutto

o&ľta spełnia wszysÍkie rłrymagąnía Zaĺrawiafącego zawaľte w SIWZ. W kryterĺum cena
ofe'ľta otľrymała 60 pkt, w Ęteľium Waruĺlek dodatkowy _ ťakultarywoy oťeľta, ouzymďo
0 płt, w kfyteriual lľąľunki seľĺľisu pospľzedażowego oforüą otľzymďa 0 pkĺ. Łącaie ofeľta

60 pkt. hmavĺiająey działĄąc w opaľciu o aľt 94 ustarły Pľatvo zamówíeń
publícmych aalvÍzę umowę nie wo'ześniej niz l0.02.2a2a ĺ
ZADANIE IY Ubozpĺeczenĺe odpowĺe_dzĺalnośei ezlonków wtadz' sp.ólki kapitatowqi -
pośĘp ow_enie uniervĺżnĺone

Podstarłła pľarľne uniewstnĺonib aľt. 93 ust. l pkt 1 _ ,onĺe zlażrlno żadnej ofeľty
niepodlogąiągej odralceniu ďb'o nie vrpłynął żaüen vr'ĺtiosek o dopuszezenie do udziatu
w posÍępovĺaníu od ĺrykonawo'y niepodlegąjąeego rły,kluczeniuo z zasftrefueĺĺom pkt 2 í 3"
Teľmín składąnia ofuľt rv pľzedmiotorłym postępo.wanĺu upĘnął w dniu 31 styozrria 2020 r,

o gođzinĺe 10:30. Do tęo czaśu dlą zadania IV nĺe ĺp$nęła fudĺą ofęrtą. Dlatego
zamawtaji,ąs3ľ uĺiewążľríł posĘpowanie 'dta zúuua VI, poniewaź nię źoŻono 'żadnej ofeŕĺy
niepodlęeąĺąpoj odľzucenĺu.
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