
 

  

 

Załącznik nr 1 do polecenia służbowego z dnia 15.03.2016r. 
 

„Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.” 

Opole, dnia 15.03.2016r. 
 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU OFERT 
 

Ubezpieczenie budynku, budowli od ognia i innych żywiołów oraz odpowiedzialności cywilnej 
 

Informacja o 
Zamawiającym 

Fundacja Rozwoju Śląska  
z siedzibą w Opolu 
ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole 
NIP: 754-13-06-435 
KRS:0000041765 
Tel. 77 454 25 97 
Fax 77 454 56 10 
www.fundacja.opole.pl 
Adres poczty elektronicznej do bieżących kontaktów oraz udzielanie 
odpowiedzi na pytania oferenta: frssek@fundacja.opole.pl.  

Przedmiot zamówienia Ubezpieczenie budynku, budowli od ognia i innych żywiołów oraz 
odpowiedzialności cywilnej. 

Opis przedmiotu 
zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie budynku - budowli od 
ognia i innych żywiołów oraz odpowiedzialności  cywilnej  z tytułu 
posiadania nieruchomości stanowiącej siedzibę Fundacji Rozwoju 
Śląska, ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole. 
 
Zakres ubezpieczenia wymagany przez Zamawiającego: 
 

Minimalny zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 
Odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody na osobie lub 
szkody rzeczowe wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem 
przez Zamawiającego działalności gospodarczej lub posiadanym 
mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności. 
 

Minimalny zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń 
losowych na bazie wszystkich ryzyk: 
Ubezpieczenie od zdarzeń losowych – pakiet ryzyk: ognia (pożar), 
wybuchu (eksplozji), upadku statku powietrznego, bezpośredniego 
uderzenia pioruna, huraganu, deszczu, nawałnicy, powodzi, gradu, 
lawiny, naporu śniegu lub lodu, trzęsienia ziemi, osuwania lub zapadania 
się ziemi, uderzenia pojazdu, huku ponadźwiękowego, dymu i sadzy, 
upadku drzewa lub budowli, akcji ratowniczej prowadzonej w związku 
ze zdarzeniami wymienionymi powyżej; dewastacji rozumianej, jako 
umyślne działanie osoby trzeciej powodujące utratę bądź uszkodzenie 
ubezpieczonego mienia; szkód wodociągowych: szkód kanalizacyjnych, 
szkód w przewodach i urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania lub innych urządzeniach technologicznych 
powstałych w związku z szkodami wodociągowymi; aktów terroryzmu: 
rozumianych  jako działania indywidualne lub grupowe skierowane 
przeciwko ludności lub mieniu, mające na celu wprowadzenie chaosu, 
zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego, zakładów 
usługowych lub wytwórczych – dla osiągnięcia określonych skutków  
ekonomicznych, politycznych lub społecznych i szkód powstałych  
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w związku z powyższym; przepięć: szkody powstałe w skutek nagłego 
wzrostu napięcia elektrycznego spowodowany wyładowaniami 
atmosferycznymi. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia określony został  
w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.  

Warunki udziału w 
postępowaniu 

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, uprawnienia 
oraz  potencjał techniczny do wykonywania określonego w ogłoszeniu  
o naborze przedmiotu zamówienia.  
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają 
zezwolenia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na 
terytorium RP, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r o działalności 
ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2013r, poz. 950 z późn. zm.). 

Termin realizacji 
zamówienia 

Od dnia zawarcia polisy ubezpieczeniowej na okres 12 miesięcy.  
Okres ubezpieczenia: 08.04.2016r. – 07.04.2017r. 
(Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisana umowy na okres 
inny, niż wynika z terminu realizacji) 

Kryteria oceny oferty Zleceniodawca wybierze najkorzystniejszą ofertę, spośród ofert 
niepodlegających odrzuceniu, na podstawie następujących kryteriów: 

1. Cena oraz zgodność złożonej oferty z wymogami określonymi   
w ogłoszeniu o naborze – 70% 

Punkty będą przyznawane po wyliczeniu wg wzoru: 
Cena oferty najniższej 
_________________ x 70 pkt. 
Cena oferty ocenianej 
 

2. Suma ubezpieczenia – 30% 
Łączna wartość ocenianej sumy ubezpieczenia 
___________________________________ x 30 pkt. 
Łączna wartość najwyższej sumy ubezpieczenia 
 
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentem 
zaoferowanej kwoty wynagrodzenia. 

Termin składania ofert Termin końcowy składania ofert:  do 22.03.2016r. 
 
UWAGA: decyduje termin doręczenia oferty. Oferty doręczone po 
terminie podlegają odrzuceniu. 

Sposób przygotowania 
oferty: 

- Wykonawca obliczy cenę zamówienia w oparciu o informacje zwarte  
w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do 
ogłoszenia o naborze; 
- cena oferty powinna zawierać wszystkie składniki, upusty oraz koszty 
niezbędne do wykonania zamówienia; 
- cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku, wyrażoną cyfrowo i słownie; 
- oferta powinna być wypełniona zgodnie z wzorem formularza 
ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia  
o naborze; 
- każdy Oferent może złożyć jedną ofertę, sporządzoną w sposób 
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czytelny w języku polskim; 
-Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów,  
w przypadkach tego wymagających będzie miał prawo żądać od 
Oferentów wyjaśnień/ uzupełnień dotyczących złożonych dokumentów  
i treści oferty. 
- Zamawiający zastrzega, iż w przygotowanej ofercie zmianie nie mogą 
ulec założone przez Zamawiającego pozycje ubezpieczenia wraz  
z sumami ubezpieczenia. 

Sposób składania ofert  
(adres mailowy, nr faksu) 

Oferty prosimy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: 
frssek@fundacja.opole.pl   
 
lub w formie wydruku w siedzibie 
Fundacja Rozwoju Śląska  
Ul. Słowackiego 10 
45-364 Opole 
 
Z dopiskiem: „Nabór ofert ubezpieczenie budynku/budowli od ognia  
i innych żywiołów oraz odpowiedzialności cywilnej. ” 

Forma płatności Zapłata składki jednorazowo na podstawie danych zawartych w Polisie.  

Informacje dodatkowe Negocjacje z Oferentami: 
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentem, 
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oraz prawo do 
odstąpienia od zlecenia zamówienia, w przypadku nieuzyskania 
porozumienia w toku prowadzonych negocjacji; 
-Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej 
oferty w przypadku, gdy Oferent, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą, odmówił zawarcia polisy lub gdy podpisanie umowy z 
takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn; 
-Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zaproszenia i/lub 
odstąpienia od ewentualnych negocjacji bez podania przyczyny. Z tego 
tytułu Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec 
Zamawiającego. 
 
Odrzucenie Oferty: 
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
- treść oferty nie będzie zgodna z treścią niniejszego Ogłoszenia  
o naborze; 
- jeżeli zostanie złożona przez Oferenta, który nie spełnia warunków 
udziału w postępowaniu; 
-została złożona po terminie ustalonym w niniejszym Zapytaniu, jako 
termin końcowy składania Ofert; 
 
Pozostałe: 
-Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji Zapytania przed 
terminem składania ofert oraz unieważnienia postępowania na każdym 
etapie postępowania bez podania przyczyny.  Jednocześnie Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do unieważniania naboru ofert na każdy etapie 
bez podania przyczyny. 
-Zamawiający poinformuje Oferenta, którego oferta wybrana zostanie 
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jako najkorzystniejsza, o fakcie wyboru Oferty. 

 
Opole, 15.03.2016r. 

 


