
Toruń, dn. 20 grudnia 2021 r. 
 
Zamawiający: 
Miejski Zakład Komunikacji  
w Nysie sp. z o.o. 
ul. Piłsudskiego 59 
48-303 Nysa 
 
 
Pełnomocnik Zamawiającego: 
Nord Partner sp. z o.o. 
ul. Lubicka 16 
87-100 Toruń 
 

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

- CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji na: „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego 
Zakładu Komunikacji w Nysie sp. z o.o.” 

Oznaczenie sprawy: 31.21.P.DUJSP 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: 
Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – dalej jako „ustawa Pzp” - Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego 
informuje, że Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z 
art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na: „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego 
Zakładu Komunikacji w Nysie sp. z o.o.” dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez: 

1) W części I zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 
 

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group 
Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa 
 
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust. 1 i 2 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny 
ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia, którymi były: cena oraz fakultatywne warunki 
ubezpieczenia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w 
Rozdz. XX SWZ. 
Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z 
postępowania. 
 
Nazwy  i  siedziby  Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu dla części I zamówienia oraz punktacja 
przyznana  ofertom zgodnie z zapisami SWZ znajduje się w poniższej tabeli: 
 
 
 
 
 
 
 



Nr 
oferty 

Nazwa Wykonawcy, 
siedziba lub miejsce 

wykonywania działalności 
Wykonawcy 

Punktacja przyznana ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert Łączna 

punktacja 
oferty 

 - max 100 
punktów 

Kryterium cena 
-              max 80 

pkt 

Kryterium - fakultatywne 
warunki ubezpieczenia - 

max 20 pkt 

1 

Compensa Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A.  

Vienna Insurance Group 
Al. Jerozolimskie 162,  

02-342 Warszawa 

80,00 1,92 81,92 

 
 

2) W części II zamówienia – ubezpieczenia komunikacyjne 
 

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA 
ul. Hestii 1, 81-731 Sopot 
 
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust. 1 i 2 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny 
ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia, którymi były: cena oraz fakultatywne warunki 
ubezpieczenia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w 
Rozdz. XX SWZ. 
Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z 
postępowania. 
 
Nazwy  i  siedziby  Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu dla części II zamówienia oraz punktacja 
przyznana  ofertom zgodnie z zapisami SWZ znajduje się w poniższej tabeli: 

Nr 
oferty 

Nazwa Wykonawcy, 
siedziba lub miejsce 

wykonywania działalności 
Wykonawcy 

Punktacja przyznana ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert Łączna 

punktacja 
oferty 

 - max 100 
punktów 

Kryterium cena 
-              max 85 

pkt 

Kryterium - fakultatywne 
warunki ubezpieczenia - 

max 15 pkt 

2 

Sopockie Towarzystwo 
Ubezpieczeń  

ERGO Hestia SA 
ul. Hestii 1, 81-731 Sopot 

85,00 7,50 92,50 

 
W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na „Kompleksowe ubezpieczenie 
mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie sp. z o.o.” oferty nie zostały 
odrzucone. 

Pełnomocnik Zamawiającego  

 


