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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu   
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Grupowe ubezpieczenie  
na życie pracowników i członków rodzin pracowników ŚUW”. 
 

1) Wybór najkorzystniejszej oferty: 
     - za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 1 złożoną przez : 
 

TOWARZYSTWO UBEZPICZEŃ  
NA ŻYCIE „WARTA” S.A. 
ul. Łagiewnicka 33A 
30-417 Kraków 
 

 

Uzasadnienie wyboru: 
W postępowaniu zostały złożone dwie oferty z taką samą ceną, natomiast oferta uznana za najkorzystniejszą 
uzyskała spośród ofert ważnych najwyższą ilość punktów przyznawanych na podstawie przyjętego kryterium 
określoną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium: 

 
2) Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 

zawarta:  Mając na względzie postanowienia art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 – termin podpisania umowy nastąpi po dniu 21.01.2013 r. 

Nr 
oferty 

Firma, nazwa oraz adres Wykonawcy: 

Liczba punktów 
otrzymanych  
w kryterium 

„cena” 

Liczba 
punktów 

otrzymanych          
w kryterium 
„wysokość 
świadczeń” 

Liczba 
punktów 

otrzymanych          
w kryterium 

„ryzyka  
dodatkowe” 

Łączna 
punktacja 

1 
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” 
S.A. ul. Łagiewnicka 33A, 30-417 Kraków. 

20 56,95 16,00 92,95 

2 

PZU Życie S.A. Centrala, al. Jana Pawła II 24, 
00-133 Warszawa, Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń na Życie S.A., Oddział 
Regionalny w Krakowie, Oddział Kielce,  
ul. Duża 21, 25-953 Kielce. 

20 50,83 12,90 83,73 


