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Znak sprawy ZP 271.18.2017 
        Wg rozdzielnika 
 

Dotyczy zamówienia publicznego: Ubezpieczenie grupowe pracowników oraz  członków rodzin 
pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich oraz jednostek organizacyjnych 
Gminy Kąty Wrocławskie 
 
 Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – 
zawiadamiam, że w rezultacie przeprowadzonego postępowania przetargowego na udzielenie 
przedmiotowego zamówienia dokonałem wyboru następującego Wykonawcy:  
 
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 
Vienna Insurance Group 
Al. Jerozolimskie 162 
02-342 Warszawa  
 
                                                                  ilość pkt :        Część I                             Część II      
                                                                                         -   87,20                                                   
                         

Część I zamówienia   Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, współmałżonków oraz 
pełnoletnich dzieci pracowników Gminy Kąty Wrocławskie wraz z jednostkami organizacyjnymi 

1) cena oferty                                                                                                    -  10 % 
2) klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne         -  40 % 
3) wysokości świadczeń                                                                                -  50 % 

 
 
Część II zamówienia   Grupowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników, współmałżonków oraz 
pełnoletnich dzieci pracowników Gminy Kąty Wrocławskie wraz z jednostkami 
organizacyjnymi. 
 
       Cena oferty  -  100% 
 
Druga część postępowania zostaje unieważniona z powodu braku ofert. 
 
   Część I zamówienia 
                                  

  kryterium waga [%] 
 

                       COMPENSA  ilość 
pkt 

1 cena 10 
 

1.520.143,20 10,00 

2 Klauzule dodatkowe        40 
 

68 27,20 

3 Zakres świadczeń  50 
 

350,00 50,00 

 
Ilość pkt.                                                                                  

   
 

 
87,20                                              

 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i jest jednocześnie 
korzystna pod względem ceny ofertowej. 
 
 Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 a) ustawy Prawo zamówień 
publicznych umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie  krótszym niż 10 dni od dnia 
przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
PROSIMY O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA PISMA (Np. poprzez odesłanie pierwszej strony niniejszego 

pisma wraz z państwa pieczątką wpływu). W przypadku braku potwierdzenia otrzymania informacji przez 
Wykonawcę, zamawiający uzna, iż pismo wysłane przez niego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej 
podany przez Wykonawcę w złożonej ofercie zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się  
z treścią pisma. 


