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Kraków, dnia 15 grudnia 2016 r. 

Znak sprawy: DAO4-350-60/16 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  
 

 Działając na podstawie treści ogłoszenia o konkursie ofert na usługi ubezpieczeniowe 

w zakresie:  

- obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą (rozszerzone o zakres zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby 

medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi), 

- dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu udzielającego 

świadczeń zdrowotnych, 

- ubezpieczenia majątkowego,  

niniejszym pismem zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach nr 1-3 

przedmiotowego postępowania. 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 1 – została uznana oferta: 

TUiR Allianz Polska S.A. Regionalne Centrum Dystrybucji Kraków, z siedzibą w 

Krakowie (kod: 31-154), ul. Pawia 5.  

Oferta ta uzyskała 100 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert.  

 

Ponadto do Zamawiającego wpłynęła inna podlegająca wykluczeniu lub odrzuceniu  

z postępowania oferta: 

 

Powszechnego Zakładu ubezpieczeń S.A. Oddział Regionalny Pion Klienta 

Korporacyjnego, z siedzibą w Krakowie, ul. Dunajewskiego 3. 

Oferta ta uzyskała 0 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

Wykonawca nie przedstawił żadnych wymaganych konkursem załączników i dokumentów 

poza propozycją ubezpieczenia. 
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Za najkorzystniejszą – w części nr 2 – została uznana oferta: 

TUiR Allianz Polska S.A. Regionalne Centrum Dystrybucji Kraków, z siedzibą w 

Krakowie (kod: 31-154), ul. Pawia 5.  

Oferta ta uzyskała 100 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert.  

 

Ponadto do Zamawiającego wpłynęła inna podlegająca wykluczeniu lub odrzuceniu  

z postępowania oferta: 

 

Powszechnego Zakładu ubezpieczeń S.A. Oddział Regionalny Pion Klienta 

Korporacyjnego, z siedzibą w Krakowie, ul. Dunajewskiego 3. 

Oferta ta uzyskała 0 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

Wykonawca nie przedstawił żadnych wymaganych konkursem załączników i dokumentów 

poza propozycją ubezpieczenia. 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 3 – została uznana oferta: 

TUiR Allianz Polska S.A. Regionalne Centrum Dystrybucji Kraków, z siedzibą w 

Krakowie (kod: 31-154), ul. Pawia 5.  

Oferta ta uzyskała 100 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert.  

 

Ponadto do Zamawiającego wpłynęła inna podlegająca wykluczeniu lub odrzuceniu  

z postępowania oferta: 

 

Powszechnego Zakładu ubezpieczeń S.A. Oddział Regionalny Pion Klienta 

Korporacyjnego, z siedzibą w Krakowie, ul. Dunajewskiego 3. 

Oferta ta uzyskała 0 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

Wykonawca nie przedstawił żadnych wymaganych konkursem załączników i dokumentów 

poza propozycją ubezpieczenia. 
 


