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Opole, dnia 03.08.2016r 

 
OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU OFERT 

 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI  

SKODA OCTAVIA II COMBI AMBIENTE 
 

Informacja o 
Zamawiającym 

Fundacja Rozwoju Śląska 
z siedzibą 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 samochodu osobowego marki Skoda Octavia II Combi 
Ambiente 

Opis przedmiotu 
zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie samochodu osobowego 
marki Skoda Octavia II Ambiente, będącego własnością Fundacji 
Rozwoju Śląska.  
1. Zamawiający wymaga, aby ubezpieczenie obejmowało co najmniej 

poniższy zakres: 
a) Odpowiedzialność Cywilna (również w ruchu zagranicznym – 

UE) – zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą o 
ubezpieczeniach obowiązkowych , Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych z dnia 22.05.2003 (Dz. U. Nr. 124, poz. 1152) 
tj. z dnia 08.02.2013 (Dz. U. z 2013 poz. 392 z późn. zm), 

b) Auto Casco, w zakresie obejmującym minimum:  
-ochronę w przypadku szkód częściowych i całkowitych, 
-ochronę w przypadku kradzieży pojazdu, 
c) Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów 

(NNW) - suma ubezpieczenia min. 10.000,00 zł, 
d) Assistance, w zakresie obejmującym minimum: 
- awarię, wypadek, kradzież, 
-Zakres terytorialny: Polska/Europa, 
-Holowanie: do miejsca dowolnie wybranego przez Ubezpieczonego 
(do 150 km w Polsce, do 250 Euro poza granicami Polski), 
-Pojazd zastępczy (wypadek, kradzież, awaria): 4 dni 
-Zakwaterowanie kierowcy i pasażerów na czas naprawy pojazdu 
lub w przypadku kradzieży. 

2. Dane o ubezpieczanym pojeździe: 
Marka: Skoda 
Model: Octavia II Combi Ambiente 
Silnik: pojemność – 1896 cm3; moc – 77kW 
Skrzynia biegów: manualna 
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Rok produkcji: 2010 
Data pierwszej rejestracji: 11.08.2010 
Ilość miejsc: 5 
Przebieg: 81.371 km (stan na dzień: 02.08.2016 r.) 
3. Zamawiający ubezpieczał samochód od pierwszej rejestracji. 
4. Zamawiający wymaga, aby płatność z tytułu ubezpieczenia była 

jednorazowa. 
5. Zamawiający informuje, że w ostatnich 12 miesiącach nie było 

szkody na pojeździe. 

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: 11.08.2016r – 10.08.2017r 
(Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia polisy 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 – 80 % 

Punkty będą przyznawane po wyliczeniu wg wzoru: 
cena oferty najniższej 
--------------------------- x 80 pkt. 
cena oferty ocenianej 
 

Suma ubezpieczenia (Auto Casco, NNW) - 20% 
Punkty będą przyznawane po wilczeniu wg wzoru: 
łączna wartość ocenianej sumy ubezpieczenia 
-------------------------------------------------------- x 20 pkt. 
łączna wartość najwyższej sumy ubezpieczenia 
 

Złożone oferty oceniane będą punktowo, 100 pkt. to maksymalna liczba 
punktów jaką może uzyskać oferta. O wyborze decyduje największa 
liczba uzyskanych punktów. 
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentem 
zaoferowanej kwoty wynagrodzenia. 

Termin składania ofert Termin końcowy składania ofert:  do 05.08.2016r., do godz. 13.00 
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;  
- 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 
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ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia  
o naborze; 
- każdy Oferent może złożyć jedną ofertę, sporządzoną w sposób 
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. 

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 samochodu osobowego 
Skoda Octavia II Combi Ambiente” 

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 zawarcie polisy                 
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.   
- Zamawiający poinformuje Oferenta, którego oferta wybrana zostanie 
jako najkorzystniejsza, o fakcie wyboru Oferty. 

Opole, 03.08.2016r 


