
Toruń, dn. 29.01.2019r. 

Zamawiający:  
Gmina Miasto Toruń,  
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu 
ul. Bema 23/29, 87-100 Toruń 
 
Pełnomocnik Zamawiającego: 
NORD PARTNER Sp. z o.o. 
ul. Lubicka 16, 87-100 Toruń 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu.   

Oznaczenie sprawy: 17/01/19/w/DUJSP 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.) Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego 

zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Pzp Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez: 

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna 

ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa. 

 

 

UZASADNIENIE:  

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów 

oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którymi były: cena oraz 

fakultatywne warunki ubezpieczenia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, obliczoną zgodnie 

ze wzorem określonym w Rozdz. XVII SIWZ. 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z udziału w 

postępowaniu, oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu. 

 

 

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw, siedzib i adresów 

wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert 

zawierającym punktację przyznaną oferentom w kryteriach oceny ofert i łączną punktację. 



Nazwa 
Wykonawcy 

Adres Wykonawcy 

Cena oferty za 
zamówienie 

podstawowe oraz 
prawo opcji za 

okres 36 miesięcy 

Liczba 
punktów 

cena - max 
60 pkt. 

Liczba 
punktów 
warunki 

fakultatywne 
- max 40 pkt. 

Razem - 
max 100 

pkt. 

Warta TUiR SA 
ul. Chmielna 85/87,  
00-805 Warszawa 

288 953,10 zł 60,00 23,48 83,48 

 

Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego informuje, że umowa w zakresie zamówienia 

publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Pzp.  

 

Pełnomocnik Zamawiającego  


