
Toruń, dn. 14.06.2019r. 
Zamawiający: 
Miasto Darłowo 
Plac Tadeusza Kościuszki 9 
76-150 Darłowo 
 
Pełnomocnik Zamawiającego: 
Nord Partner sp. z o. o.   
ul. Lubicka 16, 87-100 Toruń 

 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

- CZĘŚĆ I ORAZ CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 
Miasta Darłowa i jego jednostek organizacyjnych w okresie od 01 lipca 2019 roku do 30 
czerwca 2022 roku” 

 

Oznaczenie sprawy: 227/05/19/w/DUJSP 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

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

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: 

 

1) W części I zamówienia –  ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego 

od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej Miasta Darłowo i jego jednostek 

organizacyjnych, ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie auto 

casco, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów oraz 

ubezpieczenie assistance. 

 

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna  

Vienna Insurance Group 

Al. Jerozolimskie 162 

02-342 Warszawa 

 

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 SIWZ. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega 

wykluczeniu z udziału w postępowaniu, oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu. 

 



W postępowaniu dla Części I zamówienia wpłynęły 4 oferty. Oferty otrzymały następującą liczbę 
punktów: 
 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy 
Punkty 

kryterium 
cena - max 60 

Punkty 
kryterium  

fakultatywne 
warunki 

ubezpieczenia - 
max 40 

Razem - max 
100 punktów 

1 

Compensa TU S.A. VIG,  
Al. Jerozolimskie 162,  
02-342 Warszawa,  
Oddział w Katowicach, ul. Floriana 
15, 40-286 Katowice 

54,35 28,20 82,55 

2 

Uniqa TU S.A.,  
ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź, 
Oddział w Toruniu, ul. Grudziądzka 
110 – 114, 87 – 100 Toruń 

60,00 18,64 78,64 

3 

Towarzystwo Ubezpieczeń i 
Reasekuracji WARTA S.A.,  
ul. Chmielna 85 / 87 
00-805 Warszawa  

58,09 17,02 75,11 

4 

PZU S.A.,  
Al. Jana Pawła II 24, 
 00-133 Warszawa,  
Oddział Sprzedaży Korporacyjnej 
Szczecin, ul. 75-950 Koszalin, ul. 
Zwycięstwa 134 

53,06 13,48 66,54 

 

 

 

2) W części II zamówienia - ubezpieczenia jednostek pływających Miasta Darłowo i jego 

jednostek organizacyjnych 

 
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. 
ul. Chmielna 85 / 87 
00-805 Warszawa 

 

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 SIWZ. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega 

wykluczeniu z udziału w postępowaniu, oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu. 

 

 

 

 

 

 



 

W postępowaniu dla Części II zamówienia wpłynęła 1 oferta. Oferta otrzymała następującą liczbę 
punktów: 
 

Nr 
oferty 

Nazwa Wykonawcy 
Punkty 

kryterium 
cena - max 60 

Punkty kryterium  
fakultatywne 

warunki 
ubezpieczenia - 

max 40 

Razem - max 100 
punktów 

3 TUiR WARTA S.A. 60,00 5,00 65,00 

 
 
 

 
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa zostanie zawarta w terminie 

nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

 

Pełnomocnik Zamawiającego  


