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Wrocław, 02.03.2021

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Gminy Stegna

ZMIANY DO SIWZ NR 280/2020/N/STEGNA
Działając w imieniu i na rzecz Gminy Stegna na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. informuje o następujących zmianach w SIWZ
Zmianie ulega opis kryteriów oceny ofert zgodnie z poniższym:
IX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT

PAKIET I, II, III, IV
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans ceny oraz oferowanych
warunków ubezpieczenia (fakultatywne klauzule rozszerzające zakres ochrony
ubezpieczeniowej wskazane w szczegółowych warunkach zamówienia).
Sposób punktowania ofert według następujących wag:
A. cena
B. warunki ubezpieczenia

90 %
10 %

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria.
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych
przez Wykonawców wobec każdego z kryterium.
N=C+P
Gdzie :
N- liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium cena oferty
P- liczba punktów uzyskanych w kryterium warunki ubezpieczenia
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Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
C = cena 90 %
Oferty w kryterium C będą oceniane według następującego wzoru:
Ilość punktów (C) = (najniższa zaoferowana cena x 100 x 0,90)/cena badanej oferty
P = warunki ubezpieczenia 10 %
Oceniane będą warunki ubezpieczenia – przyjęcie fakultatywnych klauzul rozszerzających
zakres ochrony ubezpieczeniowej, według zasady - za przyjęcie poszczególnych klauzul
fakultatywnych zostanie przyznana liczba punktów przypisana danej klauzuli. Liczba
punktów możliwa do uzyskania za przyjęcie danej klauzuli wskazana jest w formularzu
ofertowym.
Klauzule obligatoryjne muszą być bezwzględnie przyjęte przez Wykonawcę.
Oferty w kryterium P będą oceniane według następującego wzoru:
Ilość punktów (P) = (WP x 100 x 0,10)/WM
WP- wartość liczbowa kryterium warunki ubezpieczenia uzyskana w danej ofercie
WM- maksymalna możliwa do uzyskania wartość liczbowa kryterium warunki
ubezpieczenia
Punkty liczone będą dla każdego pakietu oddzielnie.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Agnieszka Zalewska

_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl

