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Poznań, dnia 05.03.2021 r. 

 
 
Numer sprawy: 332/01/21 
 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonym w trybie podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji pn. „Usługa ubezpieczenia majątku i interesu 

majątkowego Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu”  
 

 
Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu – zwany dalej Zamawiającym, dziękuje za złożenie oferty oraz poświęcony 
czas na jej przygotowanie i jednocześnie, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą, informuje, że wybrano jako 
najkorzystniejszą ofertę na część nr A i B: 
 
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
Przedstawicielstwo w Poznaniu 
ul. gen. T. Kutrzeby 12A/101, 61-719 Poznań 
 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszych ofert 
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w specyfikacji warunków zamówienia oraz jest ofertą najkorzystniejszą 
w rozumieniu zapisów specyfikacji warunków zamówienia, gdyż zdobyła najwyższą ilość punktów według kryteriów1) oceny 
ofert  podanych w specyfikacji warunków zamówienia. 
 
 
W załączeniu przesyłamy zbiorcze zestawienie i streszczenie oceny oraz porównanie złożonych ofert. 
 
 
 
 

Zastępca Dyrektora 
ds. ekonomiczno-administracyjnych 

 
dr Robert Szczepański 

 
 
 
 
 
 
Załączniki:  
Nr 1 - Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert  
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Załącznik nr 1 - Streszczenie i porównanie oceny złożonych ofert  
 
Streszczenie i porównanie oceny złożonych ofert 
 
Część nr A 

Lp. 

 
Nazwy albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 
wykonawców, których oferty zostały otwarte 

Kryteria oceny ofert  

Cena – 60 
pkt. 

zakres ryzyk 
dodatkowych 

– 40 pkt. 

Łączna 
punktacja 

1 
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

Przedstawicielstwo w Poznaniu 
ul. gen. T. Kutrzeby 12A/101, 61-719 Poznań 

60,00 29,20 89,20 

Oferty odrzucone: 0. Wykonawcy wykluczeni z postepowania: 0 

 
Część nr B 
 

Lp. 

 
Nazwy albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 
wykonawców, których oferty zostały otwarte 

Kryteria oceny ofert  

Cena – 60 
pkt 

zakres ryzyk 
dodatkowych

– 40 pkt. 

Łączna 
punktacja 

1 
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

Przedstawicielstwo w Poznaniu 
ul. gen. T. Kutrzeby 12A/101, 61-719 Poznań 

60,00 40,00 100,00 

Oferty odrzucone: 0. Wykonawcy wykluczeni z postepowania: 0 
 
 

 


