


ZAPYTANIE OFERTOWE  
 

1) przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia od następstw 
nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla 9 uczestników projektu „Lepsze jutro II”  
realizowanego przez Miasto Zielona Góra – Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze; 

2) maksymalna liczba Uczestników: 9. Każda z osób odbywa kurs w wymiarze maksymalnie 17 
miesięcy w trybie ciągłym; 

3) okres ubezpieczenia: projekt realizowany jest w okresie 20.09.2018 r. – 19.09.2019 r. 

4) podane w pkt 2 liczby osób przystępujących do ubezpieczenie służą wyłącznie oszacowaniu 
ryzyka ubezpieczeniowego i mogą ulec zmianie; 

5) Zamawiający zastrzega, iż liczba osób odbywających staż w poszczególnych miesiącach oraz 
może ulec zmianie; 

6) podstawowy przedmiot ubezpieczenia: 

a) suma ubezpieczenia – max. 35 tys. Zł, 

b) trwały uszczerbek na zdrowiu, 

c) koszty leczenia – 5 tys. zł, 

d) koszty rehabilitacji – 5 tys. zł, 

7) forma zawarcia ubezpieczenia i system rozliczenia składki ubezpieczeniowej – Wykonawca 
wystawi polisę ubezpieczeniową uwzględniającą faktyczną liczbę osób przystępujących do 
ubezpieczenia. 

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 lub na adres e-mail: alicja.porycka@gmail.com;  

2) powinna być napisana w języku polskim, czytelnie; 

3) powinna obejmować całość zamówienia. 

7. Oferta winna zawierać następujące dokumenty: 

1) ofertę cenową; 

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; 

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. 

8. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 
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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) prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami 
ustawy od  towarów i usług oraz podatku akcyzowym; 

4) 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); 

5) w cennie oferty uwzględnione muszą być wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania 
zamówienia. 

9. Miejsce i termin złożenia oferty: 

1) ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 19.09.2018 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 lub na adres e-
mail: alicja.porycka@gmail.com. 

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: 

1) nie złożono żadnej oferty; 

2) cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na 
zamówienie; 

3) informacja o unieważnieniu oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej 
Zielonogórskiego Klubu Jeździeckiego Przylep-Lotnisko (www.zkj.pl). 

13. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego jest Pani Alicja 
Porycka tel. (+48) 668-083-044. 

14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej 
Zielonogórskiego Klubu Jeździeckiego Przylep-Lotnisko (www.zkj.pl). Zamawiający zastrzega 
sobie prawo niepowiadamiania Oferentów, których oferta nie została przyjęta do realizacji. 




