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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając zgodniez art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710) zwanej dalej Pzp, Gmina Bolesławiec jako
Zamawiający zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
pn. Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Bolesławiec oraz jednostek podległych (2)
dla części I i dla CzęściII zostało unieważnione.

Część I Ubezpieczenie mienia

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 255 pkt 2) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie tej części I zamówienia zamierzał
przeznaczyć kwotę 181.000,00 zł. W przedmiotowym postępowaniu w terminie do składanie
ofert, wpłynęła 1 oferta (poniżej ocena ofert):

z Kryterium
BF

Nazwa i adres Wykonawcy zł Ea PRZEST Łączna
oferty fakultatywne|punktacja[zł] 80 pkt.

— 20 pkt

Część I Ubezpieczenie mienia

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
1 ul. Raabego 13, 02-793 Warszawa 168.801,00 oferta odrzucona

NIP 526-10-33-426 REGON 012114579

Zamawiający na podstawieart. 226 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp odrzuca ofertę nr 1 złożoną
przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW z Warszawy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego dla części I, w związkuz tym,że jest niezgodna z przepisami ustawy.

Wykonawca złożył ofertę wraz z załącznikami w postępowaniu za pośrednictwem
miniportalu. Oferta nr 1 została odszyfrowana i sporządzona w poprawnym formacie danych
(.pdf), jednakże żaden z jej dokumentówtj. formularz oferty i załączniki, nie został podpisany



jednym z wymaganych podpisów przez Zamawiającego, zgodnie z rozdz. XI pkt. 2 SWZ.
Ofertę nr 1 złożoną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ z Warszawy,
na podstawie art. 63 ust. 2 Pzp, należy uznać za nieważną.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia ww. część I postępowania
o udzielenie zamówienia.

Część II Ubezpieczenie NNW członków OSP

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą
ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu
najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie tej części II zamówienia zamierzał
przeznaczyć kwotę 4.000,00 zł. W przedmiotowym postępowaniu w terminie do składanie
ofert, wpłynęła 1 oferta (poniżej ocena ofert):

z Kryterium Łączna
A Nazwa i adres Wykonawc rukka na przesłanki PUBEESCJE

oferty Y Y fakultatywne[zł] 80 pkt.
— 20 pkt.

Część II Ubezpieczenie NNW członków OSP

Balcia Insurance SE
ul. K. Valdemara 63, Ryga, LV-1142 Łotwa,
Oddział zagraniczny w Polsce:

1 Balcia Insurance SE Spółka europejska 7.917,00 80,00 16,00 96,00
Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa
NIP 108-00-16-534 KRS 0000493693

W częściII dla ww. postępowania oferta nr 1 z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może
zwiększyć tej kwoty do cenyoferty ocenionej jako najkorzystniejsza.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia ww. część II postępowania
o udzielenie zamówienia.
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