
 
 

Piekary Śląskie, 25.03.2013 roku 
 

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba 
41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 62 ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego 

 
nr postępowania: DZP.270-19/13 

„Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej” 
Data ogłoszenia 11.03.2013 roku pod numerem: 97546 - 2013 

Data zmiany ogłoszenia 15.03.2013 roku pod numerem 105802 - 2013 
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiamy, 
że w ww. postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez 

jedynego Wykonawcę: 
 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA 
Oddział Regionalny w Katowicach 
40-953 Katowice ul. Mickiewicza 5 

 
Zgodnie z sekcją I.13. SIWZ: opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował 
przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert, 
w niniejszym przetargu nieograniczonym wybór oferty dokonany został na podstawie 
kryterium ceny. Stosownie do ww. pkt. SIWZ za najkorzystniejszą ofertę została uznana 
jedyna nieodrzucona oferta z najniższą ceną brutto, tj. oferta złożona przez Wykonawcę  
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Oddział Regionalny w Katowicach 40-953 Katowice 
ul. Mickiewicza 5 z ceną brutto wynoszącą 684.843,00 PLN (słownie: sześćset 
osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści trzy zł 00/100). Oferta ta 
otrzymała 100 pkt. 
Zamawiający podwyższa kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że:  

1. żadne oferty nie zostały odrzucone, 
2. żadni wykonawcy nie zostali wykluczeni z postępowania. 

 
Punktacja przyznana ofertom: 

Nr oferty Wykonawca Liczba pkt w kryterium cena 

1 

 
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA 
Oddział Regionalny  w Katowicach 
40-953 Katowice ul. Mickiewicza 5 

 

100 pkt 

 
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2)  ustawy Prawo zamówień publicznych umowa może 
zostać zawarta w terminie 5 dni od przekazania niniejszego zawiadomienia o wynikach 
przetargu, przy czym zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień 
publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem ww. terminu. 
 

Z poważaniem 
 


