Gdynia, dnia 24 listopada 2021 roku

INFORM ACJA O WY BORZE OFERTY NAJK ORZY STNIEJSZEJPOSTEPO WANI E O UDZI EL ENI E ZAM Ó WI ENI A PRO WA DZONE
W TRY B IE PRZETA RGU NI EOGRA NICZONEGO – ZNAK :
PK M /ZRS/N/22/21
I . Zamawiajacy - dzialajac na podstawie §76 ust.2. „Regulaminu udzielania zamówien, których
wartosc jest równa lub przekracza kwote 130 000 zlotych i jest nizsza od kwot okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art.3 ustawy Prawo zamówien publicznych przez
Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedziba w Gdyni” ze zmianami- informuje,
ze w postepowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na ubezpieczenie Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedziba w Gdyni, ul. Rdestowa
51A od odpowiedzialnosci cywilnej i ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie pojazdów na okres
jednego roku – znak: PKM/ZRS/N/22/21 wybrane zostaly w poszczególnych czesciach (pakietach)
oferty zlozone przez nastepujacych Wykonawców :

- CZESC 1 (PAK I ET I ) oferta numer 2 zlozona przez Wykonawce :
“InterRisk Towarzystwo Ubezpieczen
Spólka Akcyjna Vienna Insurance Group ”
Oddzial w Gdansku
ul.Piastowska 11
80-332 Gdansk
cena: 145 687,62 zl (slownie: sto czterdziesci piec tysiecy szescset osiemdziesiat siedem zlotych,
62/100) .
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta zlozona przez w/w Wykonawce jest jedyna zlozona oferta w w/w czesci (pakiecie),
niepodlegajaca odrzuceniu.

- CZESC 2 (PAK I E T I I ) oferta numer 1 zlozona przez Wykonawce :
Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A.
Pion Klienta Korporacyjnego PZU S.A.
Region Sprzedazy Korporacyjnej Pólnoc
Oddzial Sprzedazy Korporacyjnej Gdansk
ul.Arkonska 6 A4
80-347 Gdansk
cena: 571 372, 49 zl (slownie: piecset siedemdziesiat jeden tysiecy trzysta siedemdziesiat dwa zlote,
49/100)*
* - po dokonaniu przez
Zamawiajacego poprawek oczywistych omylek rachunkowych
z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych przez Zamawiajacego, poprawek
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta zlozona przez w/w Wykonawce jest jedyna zlozona oferta w w/w czesci (pakiecie),
niepodlegajaca odrzuceniu.

I I . W postepowaniu zostaly zlozone dwie oferty przez Wykonawców wskazanych w informacji
z otwarcia ofert zlozonych w postepowaniu z dnia 16 listopada 2021 roku udostepnionej na platformie
zakupowej Zamawiajacego.
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