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Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ wynikającej z omyłki pisarskiej 

w postępowaniu w trybie Zaproszenia do złożenia oferty cenowej pod nazwą: 

 „Kompleksowy Program Ubezpieczenia dla - Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. na 

lata 2019-2020”. 
 

Zamawiający zmienia treść zapisów, o których mowa w punkcie IX. (Kryteria oceny ofert) 

podpunkt 2.2. z:  
 

2.2.   Klauzule fakultatywne: 

Jako kryterium „klauzule fakultatywne”  Zamawiający oceni wartość merytoryczną oferty. 

Oferty zostaną uszeregowane w kolejności od oferty o najkorzystniejszych warunkach 

ochrony ubezpieczeniowej do oferty o najmniej korzystnych warunkach ochrony 

ubezpieczeniowej, w oparciu o liczbę punktów uzyskanych za zaakceptowanie w ofercie 

poszczególnych klauzul fakultatywnych. 

Ilość punktów zostanie przyznana w następujący sposób:  

Nazwa klauzuli Pkt. 

1.  Klauzula kierowców 100 

2. Brak akceptacji klauzuli funduszu prewencyjnego  0 

Treść powyższej klauzuli znajduje się w punkcie VI. „Pozostałe postanowienia dodatkowe 

– klauzule dodatkowe, postanowienia szczególne”, podpunkt II Klauzule fakultatywne. 

 Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru: 

Pz = Pkt * Wz  
gdzie: 

 Pz - liczba punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę za kryterium „klauzule 

fakultatywne”, 

 Pkt -  przyznane punkty zgodnie z powyższą tabelą, 

 Wz - waga kryterium " klauzule fakultatywne" 10%) w postaci ułamka dziesiętnego 

(0,10). 

Ofertą najkorzystniejszą, będzie oferta Wykonawcy, którego oferta uzyska największą 

liczbę punktów. 

P = Pc + Pz 

gdzie: 

 P – Liczba punktów oferty, 

 Pc - liczba punktów uzyskanych za kryterium ”Cena”, 

 Pz - liczba punktów uzyskanych za kryterium „klauzule fakultatywne”, 
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