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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 1 
oraz o unieważnieniu postępowania dla części nr 2 i części nr 3

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Program 
kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku, następstw nieszczęśliwych wypadków 
i odpowiedzialności cywilnej dla Powiatu Łowickiego i jego jednostek organizacyjnych” w zakresie 
Części 1 - Ubezpieczenie mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej 
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
90-520 Łódź 

ul. Gdańska 132.

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę nie podlegała odrzuceniu, w związku z tym została 
poddana ocenie i uzyskała najwyższą liczbę punktów (86,00) według kryteriów oceny ustalonych przez 
Zamawiającego, którymi były: kryterium A - cena brutto oferty, kryterium B - klauzule fakultatywne. 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.

W przedmiotowym postępowaniu do dnia 14.01.2021 r. do godz. 10.00 ofertę złożył następujący 
Wykonawca:

Część nr 1: Ubezpieczenie mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków 
i odpowiedzialności cywilnej 
Oferta nr 1
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
90-520 Łódź 
ul. Gdańska 132

Ww. oferta nie podlegała odrzuceniu w związku z powyższym została poddana ocenie i uzyskała 
następującą ilość punktów:

Oferta nr 1
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Kryterium A -  cena brutto oferty 
Liczba punktów: 80,00 
Kryterium B - klauzule fakultatywne 
Liczba punktów: 4,00 
Łączna liczba punktów: 84,00.

Część nr 2: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej operatora drona, ubezpieczenie 
sprzętu pływającego

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Program kompleksowej 
ochrony ubezpieczeniowej majątku, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej 
dla Powiatu Łowickiego i jego jednostek organizacyjnych w Części nr 2: Ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej operatora drona, ubezpieczenie sprzętu pływającego zostało unieważnione 
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przedmiotowym 
postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 14.01.2021 r. do godz. 10:00 nie wpłynęła 
żadna oferta. W związku z powyższym, Zamawiający postanowił jak na wstępie.
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Część nr 3: Ubezpieczenie Agrocasco
Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Program kompleksowej 
ochrony ubezpieczeniowej majątku, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej 
dla Powiatu Łowickiego i jego jednostek organizacyjnych w Części nr 3: Ubezpieczenie Agrocasco 
zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W 
przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 14.01.2021 r. do godz. 
10:00 nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym, Zamawiający postanowił jak na wstępie.
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