
 

 

Numer sprawy DZP-271-2/2022 

Kraków, dnia 17.02.2022 r. 
        

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. 

„Zapewnienie usług ubezpieczenia na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego  w okresie 1 marca 

2022 - 29 lutego 2024” nr sprawy DZP-271-2/2022 

 

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA  

 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej Pzp, uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania  

i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający – Krakowskie Biuro 

Festiwalowe, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

Część 1 postępowania 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę Sopockie Towarzystwo 

Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Oferta Wykonawcy STU Ergo 

Hestia SA spełnia warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała łącznie 95 pkt,  

w tym w poszczególnych kryteriach:  

- Cena – waga kryterium 90% - 90 pkt, 

- Warunki ubezpieczenia – waga kryterium 10% - 5 pkt. 
 

Pozostałe złożone oferty nie podlegające odrzuceniu otrzymały następujące oceny: 

Oferta nr 2 złożona przez  UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa 

uzyskała łącznie - 77,38 pkt., 

w tym w poszczególnych kryteriach:  

- Cena – waga kryterium 90% - 72,38 pkt, 

- Warunki ubezpieczenia – waga kryterium 10% - 5 pkt. 
 

Część 2 postępowania 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę Powszechny Zakład 

Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00 -133 Warszawa. Oferta Wykonawcy PZU SA 

spełnia warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała łącznie 95 pkt.,  

w tym w poszczególnych kryteriach:  

- Cena – waga kryterium 90% - 90 pkt, 

- Warunki ubezpieczenia – waga kryterium 10% - 5 pkt. 
 

Pozostałe złożone oferty nie podlegające odrzuceniu otrzymały następujące oceny: 

Oferta nr 2 złożona przez  UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa 

uzyskała łącznie -  74,95 pkt., 

w tym w poszczególnych kryteriach:  

- Cena – waga kryterium 90% - 69,95 pkt, 

- Warunki ubezpieczenia – waga kryterium 10% - 5 pkt. 

 

 

 

 



 

 

Część 3 postępowania 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę Powszechny Zakład 

Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00 -133 Warszawa. Oferta Wykonawcy PZU SA 

spełnia warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała łącznie 100 pkt.,  

w tym w poszczególnych kryteriach:  

- Cena – waga kryterium 90% - 90 pkt, 

- Warunki ubezpieczenia – waga kryterium 10% - 10 pkt. 

 

 

Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony 

prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX Pzp. 

 

(…) 

Magdalena Doksa - Tverberg  

Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego 
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