


ZAPYTANIE OFERTOWE  
 

1) przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia od następstw 
nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla 27 uczestników projektu „Lepsze jutro II”  
realizowanego przez Miasto Zielona Góra – Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze; 

2) maksymalna liczba Uczestników: 27. Każda z osób odbywa kurs w wymiarze maksymalnie 17 
miesięcy w trybie ciągłym; 

3) okres ubezpieczenia: 

a) projekt realizowany jest w okresie 14.09.2018 r. – 13.12.2022 r. 

b) w trakcie tego okresu odbędą się 3 edycje, z których każda będzie trwała 17 miesięcy. W 
jednej edycji będzie brało udział maksymalnie 9 Uczestników. 

4) dokładne terminy ubezpieczenia oraz liczba osób podlegających ubezpieczeniu zawierane 
będą każdorazowo w zamówieniu; 

5) podane w pkt 3 liczby osób przystępujących do ubezpieczenie służą wyłącznie oszacowaniu 
ryzyka ubezpieczeniowego i mogą ulec zmianie; 

6) Zamawiający zastrzega, iż liczba osób odbywających staż w poszczególnych miesiącach oraz 
terminy staży mogą ulec zmianie; 

7) podstawowy przedmiot ubezpieczenia: 

a) suma ubezpieczenia – 20 tys. Zł, 

b) trwały uszczerbek na zdrowiu, 

c) koszty leczenia – 5 tys. zł, 

d) koszty rehabilitacji – 5 tys. zł, 

8) forma zawarcia ubezpieczenia i system rozliczenia składki ubezpieczeniowej – Wykonawca do 
dnia poprzedzającego dany termin realizacji stażu wystawi polisę ubezpieczeniową 
uwzględniającą faktyczną liczbę osób przystępujących do ubezpieczenia, 

9) składka ubezpieczeniowa – Wykonawca proponuje składkę ubezpieczeniową od jednej osoby; 

10) wypłata świadczeń – celem ułatwienia ubezpieczonym dochodzenia ewentualnych roszczeń, 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać w Zielonej Górze minimum jedną placówkę 
(Przedstawicielstwo lub Oddział) likwidacji szkód, w których Ubezpieczony będzie mógł 
załatwić formalności związane z przebiegiem wypłaty świadczeń (składanie wniosków  
o wypłatę świadczenia, uzupełnianie dokumentacji, uczestnictwo w komisji lekarskiej itp.). 

 

6. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: 

1) oferta złożona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w siedzibie 
Zamawiającego, tj. Zielonogórskim Klubie Jeździeckim Przylep-Lotnisko, ul. Przylep-Skokowa 
18D, 66-015 Zielona Góra;  

2) cena w niej podana musi być wyrażona cyfrowo i słownie; 

3) powinna być napisana w języku polskim, czytelnie; 

4) powinna obejmować całość zamówienia. 

7. Oferta winna zawierać następujące dokumenty: 
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1) wypełniony formularz oferty cenowej wg załącznika nr 1 do zapytania; 

2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

8. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 

1) w cenie oferty winny zawierać się wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia, jest stała przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie podlega 
zmianom z jakiegokolwiek powodu; 

2) cena oferty obejmować będzie wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie 
przez Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem 
zamówienia; 

3) w formularzu oferty należy podać cenę jednostkową, tj. kwotę ubezpieczenia jednego 
Uczestnika projektu „Lepsze jutro II”, 

4) prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami 
ustawy od  towarów i usług oraz podatku akcyzowym; 

5) cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych groszy – dwa 
miejsca po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe 
zaokrągla się do 1 grosza); 

6) w cennie oferty złożonej przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną nieprowadzącą 
działalności gospodarczej uwzględnione muszą być wszystkie koszty i składniki niezbędne do 
wykonania zamówienia, a w szczególności podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 
składki na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne, których obowiązek regulowania wynika  
z aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez Wykonawcę oraz Zamawiającego  
(tj. płaca Wykonawcy brutto oraz narzuty na wynagrodzenie, których obowiązek uregulowania 
dotyczy  Zamawiającego). 

9. Miejsce i termin złożenia oferty: 

1) ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 12.09.2018 r. (liczy się data wpływu 
oferty do Zamawiającego); 

2) ofertę można złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście pod adresem: Zielonogórski Klub 
Jeździecki Przylep-lotnisko, ul. Przylep – Skokowa 18D, 66-015 Zielona Góra; 

3) Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie. Kopertę należy opisać  nazwą i dokładnym 
adresem Wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz nazwą zadania. 

10. Sposób dokonywania oceny złożonej oferty: 

1) Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,  
a także gdy oferta po złożeniu wyjaśnień mogłaby prowadzić do uznania jej za nową ofertę; 

2) Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w ofercie i zawiadomi o tym Wykonawcę; 

3) w przypadku, gdy oferta nie zawiera wymaganych dokumentów lub są one niekompletne, 
nieczytelne  lub budzą inną wątpliwość Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia 
bądź wyjaśnienia w wyznaczonym terminie. 

11. Oferta cenowa jest ważna przez okres 30 dni. 

12. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli: 
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Załącznik Nr 1 

Zielona Góra , dnia …………………….. r 

 
 
 
Wykonawca …………………………......  
  pieczątka 

tel/faks …………………………… 
NIP ………………………………… 
REGON …………………………… 

Zielonogórski Klub Je ździecki Przylep-
lotnisko  
Ul. Przylep – Skokowa 18D 
66-015 Zielona Góra 

 
 

OFERTA 

Na zapytanie ofertowe na zadanie pn. usługa grupowego ubezpieczenia od następstw 
nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla uczestników projektu „Lepsze jutro II”  realizowanego przez 
Miasto Zielona Góra – Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze. 
 

1. Oferuję/my  wykonanie ww.  usługi - będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami 
zawartymi z zapytaniu ofertowym  
1) za: 

- cenę brutto: ……………….. zł (słownie złotych: ………………………………………………………). 

3. Termin realizacji zamówienia od 14.09.2018 r. do 13.12.2022 r. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z wprowadzonymi do niego 
zmianami (w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego), nie wnosimy do niego 
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty. 

5. Oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac objęty zamówieniem. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu 
ofertowym, tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

7. W załączeniu przedstawiamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1) wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 2 
do niniejszego ogłoszenia (przedstawiony w formie oryginału); 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w formie 
oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) – jeżeli dotyczy; 
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3) zezwolenie wydane zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 
(Dz. U. Nr 124, poz. 1151 - tekst: ost. zm. – 2004.05.01 Dz. U. Nr 91, poz. 870; Dz. U. Nr 96, 
poz. 959), przez właściwy organ nadzoru ubezpieczeń na prowadzenie działalności 
ubezpieczeniowej, w zakresie objętym zamówieniem wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że 
na dzień złożenia oferty zezwolenie jest ważne, niecofnięte i nieograniczone; 

4) ogólne warunki ubezpieczenia. 

 
 
 
 
 
  .......................................................... 
  podpis i pieczątka wykonawcy
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Załącznik Nr 2 

 

OŚW I A D C Z E N I E  

O SPEŁNANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

 

Przystępując do udziału postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. usługa 
grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla uczestników projektu 
„Lepsze jutro II”  realizowanego przez Miasto Zielona Góra – Centrum Integracji Społecznej  
w Zielonej Górze 

ja/my (imię nazwisko) …………………………………………………………………………........................ 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

reprezentując firmę (nazwa firmy) ……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

Jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/my, że spełniam 
niżej wymienione warunki sformułowane przez Zamawiającego: 

1) nie jestem powiązany/a z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 
osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 

a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub  
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne  
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 dnia ………………………… ……………………………………….………….. 

 Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 


