
Toruń, dn. 22 marca 2021r. 

 
Zamawiający: 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Szczecinku 

ul. Cieślaka 6B, 78 – 400 Szczecinek 

 

Pełnomocnik Zamawiającego: 

Nord Partner sp. z o. o.   

ul. Lubicka 16, 87-100 Toruń 

 

Oznaczenie sprawy: TRI/88/2021 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji  na: „Kompleksowe ubezpieczenie mienia 

i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. 

w Szczecinku” w okresie od 01.04.2021 roku  do 31.03.2024 roku. 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.) – dalej jako ustawa Pzp - Pełnomocnik działający 

w imieniu Zamawiającego informuje, że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu 

prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp  

dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez: 

 

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. 

ul. Chmielna 85/87, 00-805 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. XXIII SWZ. 

 

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

w postępowaniu, oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu. 

 

 
 
 
 
 
 



W postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Oferty otrzymały następującą liczbę punktów: 

Nr 

oferty 
Nazwa Wykonawcy 

Punkty 

kryterium  cena 

za zamówienie 

podstawowe i 

opcje - max 80 

Punkty 

kryterium 

fakultatywne 

warunki 

ubezpieczenia 

- max 20 

Razem - 

max 100 

punktów 

1 TUiR WARTA S.A. 72,05 15,80 87,85 

2 TU COMPENSA S.A. 80,00 6,68 86,68 

3 UNIQA TU S.A. 62,62 6,88 69,30 

 
 

W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na Kompleksowe 

ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS 

Sp. z o.o.  w Szczecinku oferty nie zostały odrzucone. 

 

Zgodnie z art. 308  ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający zawiera umowę 

w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie 

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

 

 

Pełnomocnik Zamawiającego  
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