
Znak 13/2020 

Radom, dnia 16.11.2020r. 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo  

Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o. 

ul. Witosa76, 26-600 Radom 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

- CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA 

 

 

Dotyczy: postępowanie   o   udzielenie zamówienia   publicznego   w   przetargu nieograniczonym 

o  wartości przekraczającej wyrażoną w  zł  równowartość  kwoty  214 000  euro  

pn. „Kompleksowe ubezpieczenie  mienia  i  odpowiedzialności  Przedsiębiorstwa  

Produkcyjno  Usługowo  Handlowego „RADKOM” Sp. z o.o.”, znak sprawy 13/2020. 

Część I zamówienia - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej. 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm.) informuje, że postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

przekraczającej wyrażoną w  zł  równowartość  kwoty  214 000  euro  pn. „Kompleksowe 

ubezpieczenie  mienia  i  odpowiedzialności  Przedsiębiorstwa  Produkcyjno  Usługowo  Handlowego 

„RADKOM” Sp. z o.o.” zostało rozstrzygnięte. 

 

I. W postępowaniu Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej dla części I zamówienia – 

   ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej złożonej przez: 

COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. 

VIENNA INSURANCE GROUP 

Al. Jerozolimskie 162 

02-342 Warszawa 

 

Oddział w Radomiu  

ul. Ferdynanda Focha 14 lok. 2 

26-600 Radom 

 

Uzasadnienie prawne: 

art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

Na wybór oferty wpływ miały kryterium „cena”, za którą wykonawca wykona przedmiot zamówienia 

– waga 80% oraz fakultatywne warunki ubezpieczenia – waga 20%.  

 



W postępowaniu wpłynęła 1 oferta. Oferta otrzymała następującą liczbę punktów: 

 

Nr 

oferty 
Nazwa Wykonawcy 

Punkty kryterium  

cena – max 80 pkt 

Punkty kryterium 

fakultatywne warunki 

ubezpieczenia – max 20 pkt  

Razem - max 

100 pkt 

1 COMPENSA TU S.A. 80,00 0,00 80,00 

 

 

II.  Z postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca. 

III. W postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 

 

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 ppkt a) ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Kierownik Zamawiającego 
Waldemar Kordziński – Prezes Zarządu 

Zbigniew Banaszkiewicz – Wiceprezes Zarządu  
 

 


