
Zaklad Go§podarki Komunalnej w O§trorvi Mazowieckiej Sp. z o.o.
ul. B, Prusa 66
07-300 ośtrów Mazowiecka

IismoI LoG/2l2/2019/5 ostlirw Mazo\\,iccka dniii 20t9 03 0l

PoWIAl)oN,llENlE
o lvvborze najkorz}stniejszej of'erty

SZano\\11i PaIistwo.

!V z§.iąZku Z Zakończeniclll postępo§ania ]dokonanicnl wyboru najkorz_Y-slniejszcj ot'ctv
rł. proccdutzc prorvatlzonej rla podstau,ic ustawy ż dnia ]9 stvcznia 2004 roku Pra* o Zanlrirvicli
PLlblicznyclr (|.i. Dz, U,z 2()l8l,poz. 19E6)rv trl,bie przetarg nieoglaniczo|l} lla:

Ubczpieczenie nrienia i odpo,1l iedzialntlści cyu.ilnci

illtirnllujcmv. iż najkorzysttliejszą o1irtq ż]oż_vla 1irlnu:

Zadanie nr l tJbczpicc7cnilr komunikac},ine ( OC].NN\\',AC/KIł)

lłlwszechny zaklad ubezpieczeń sp(ilka A|ic}jna

^leia 
Jana Pa$ła ll 2,1

00-133 \\'arszarva

Za ,:-enę l66 64{1,00

Ljzasadlricl]ie \\ybolu:

Największa ilość punktó\\, \\.oceiie ofen,

Slreszczenie occny i poló§'nania żloźonych olcl1

Nr Nazwa i łdres wykonawcy
(NL ofe,ry)

l

Powszechny Zakład Ubeż?icczeli spółka Akcyjna

A1, Ja.a Pawla ll24
00 l33 Walszawa

60 l0 84.4

Syslem PloPublico o Datacoflp



]

Balcia lnsurairce SE

Al, Jerozolimskie ]36

02 305 Wa§zawa
54,] l ]0.3 0 7,1,9]

Uniqa, Towe,ystlvo L]bezpiecżeli S,^,

plżcd§taNicielstiyo w poznarliu

U], gcn, T, I(utrżcb} l]r] ]()]
4ó,5 6j.4

Zadanie nr 2 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cFvilnej Zamawiającego

'Ił,warz!st\io Ubczpieczcli \\Zajenln},ch,,Tl,\\"'

Riuro RcgionalDe w I}Iocku

ul. Królc}viccka 28

09-.l02 l'łock

ze ccnq 93 8ó0,00

tJ7asadnjenie \łvborLl:

Je,i. llJn1.1,: ,:l,.,l ,,l Ń\ l1.1,:,r,,.l /ull,,1,1i:j 1cc,,c

Zanli$'iający w\kluczy] z postępo\rania]

Stleszczcllic occn), i 1)oróWnnnia z]ożollych ofclT

NI Nażlva i adrcs §akona$cy
(Nl ofelty)

l. , , ") l,, o l o, |. ,, .l u ,,, ,,r ,],', j \\

Diuro R.giona]ne w PlockLl

!l, Królc\icdra 2E

09-,102 Płock

20,] 82.]

W toku postępowa ia odrzucoie Zostalv następtiącc o1iftyi

Lp., Nr oferty, nazwn i adreś
rrrykona,wcY:

uzasadnienie odrzucenia ofcrtv:

0

sysiem PloPublico o Daiacomp



Jednoczcśnie infornlujemy. żc umoła w spra$,ie zattrówieDia publicznego Irloże bvc zarlana.
z Zasttżeżc]iem afl, ] E3 ustarw PIalvo Zalllówlcń Pub]icznych. w 1erminie nie ](l ólszvl]1 n iż _5

dni od dnia p.Zeslaojlr nioiejszego zarviadomicnia o *r,borze naji(orz},stniejszcj otcrty,
Zatrrarl'jajacy nloże zaw]zcc utnor,",e rr, sprau,ic żamólvicnia pllb]iczne!]o F].zcd Llpl},wern
lerntitrrt. o któLvm l1lowa po\ł,yżej. jeżcli zachoclzą okoliczności wynicniolrc \! nft, 9:l ust, 2
ustau,v Pra\!,o ZalnóWień Ptlb] jczn_\ch,

Róu,nocześnic zawjadanliamy, iż rr,1,|ączrric ocl niezgorinej z prżepisanli Ltsla\ty Pra\\,o
Zanórr,icri Prrblicznych r:zyliności Zanlłlr inląuc5u połęte] \\ poslęPo!\Jlllu o LldZiclellic
zanólvielia ]ub zalliechania czvnności. t]o której Zainawiajźic} jest ZobowiąZanY na poc]stawic
UstaB,v Plxwo ZalnóWicl'l PLlblicznych przysługujc odwołanic, Z żastrzcżenicln an. 1!]() rrst. 2
u\lewy pra\ło zafuówieri publiczrrych. ochr,ołanje wnosi się w tcrminach i fonnic. okrcślonvch
w al1. 1E2 oruZ nn, l80 Llst, :l ustaBv Pfu§.o Zanlówicli |Llblicznvch.

l}rczcs Z:rrzadrl

,{,l[
l)au eł Micczkorrs]tl

I

Syst_.m ProPtrb co o Dalacomp

Uzaśadnienie wykluczenia §Tkonawcy:


