Załącznik nr 1 do polecenia służbowego z dnia 30.12.2016r.
Opole, dnia 04.01.2017r.
OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU OFERT
Ubezpieczenie wyposażenia oraz sprzętu użyczonego Fundacji Rozwoju Śląska
Informacja o
Zamawiającym

Przedmiot zamówienia
Opis przedmiotu
zamówienia

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: sekretariat@fundacja.opole.pl.
Ubezpieczenie wyposażenia oraz sprzętu użyczonego Fundacji Rozwoju
Śląska
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie wyposażenia oraz sprzętu
użyczonego Fundacji Rozwoju Śląska zgodnie z poniższym zakresem:
CZĘŚĆ I:
Ubezpieczenie mienia zawartego w spisie stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego ogłoszenia w zakresie obejmującym m.in.: ubezpieczenie
mienia od ognia i innych żywiołów, ubezpieczenie od kradzieży
z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od
stłuczeń, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie w
transporcie krajowym, ubezpieczenie assistance.
CZĘŚĆ II:
Ubezpieczenie sprzętu użyczonego zawartego w spisie stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia w zakresie obejmującym:
ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie od
ognia i innych zdarzeń losowych.

Warunki udziału w
postępowaniu

Termin realizacji
zamówienia

Zamawiający zastrzega, że dla CZĘŚCI I oraz CZĘŚCI II zawarte muszą
zostać dwie odrębne polisy ubezpieczeniowe. Szczegółowe informacje
dot. Zamawiającego zawarte zostały w załączniku nr 3 do niniejszego
ogłoszenia w sprawie naboru ofert.
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.).
Od dnia zawarcia polisy ubezpieczeniowej na okres 12 miesięcy.
Okres ubezpieczenia: 8.01.2017r. – 7.01.2018r.
(Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisana umowy na okres inny,
niż wynika z terminu realizacji)
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Kryteria oceny oferty
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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
2. Suma ubezpieczenia – 20%
łączna wartość ocenianej sumy ubezpieczenia
-------------------------------------------------------- x 20 pkt.
łączna wartość najwyższej sumy ubezpieczenia

Termin składania ofert

Sposób przygotowania
oferty:

Sposób składania ofert
(adres mailowy, nr faksu)

Forma płatności

Złożone oferty oceniane będą punktowo. Do obliczenia w/w kryteriów
zsumowane zostaną poszczególne pozycje CZĘSCI I oraz CZĘŚCI II
przedmiotu zamówienia. 100 pkt. to maksymalna liczna punktów jaką
może uzyskać oferta. O wyborze decyduje największa liczba uzyskanych
punktów.
Termin końcowy składania ofert: do 04.01.2017r. (środa) godz. 15.00
UWAGA: decyduje termin doręczenia oferty. Oferty doręczone po
terminie podlegają odrzuceniu.
- Wykonawca obliczy cenę zamówienia w oparciu o informacje zwarte
w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 oraz załącznik
nr 2 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 4 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.
- Zamawiający zastrzega, iż w przygotowanej ofercie zmianie nie mogą
ulec minimalne założone przez Zamawiającego pozycje ubezpieczenia.
Oferty prosimy składać w formie elektronicznej na adres e-mail:
sekretariat@fundacja.opole.pl
lub w formie wydruku w siedzibie
Fundacja Rozwoju Śląska
Ul. Słowackiego 10
45-364 Opole
Z dopiskiem: „Nabór ofert na ubezpieczenie wyposażenia oraz sprzętu
użyczonego Fundacji Rozwoju Śląska”.
Zapłata składki jednorazowo na podstawie danych zawartych w Polisie.
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Informacje dodatkowe
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Negocjacje z Oferentami:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentem, którego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oraz prawo do
odstąpienia od zawarcia umowy, 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, odmówi zawarcia umowy;
- 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 ogłoszeniu, jako
termin końcowy składania Ofert.
Pozostałe:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji ogłoszenia przed
terminem składania ofert oraz unieważnienia postępowania na każdym
etapie postępowania bez podania przyczyny.
- Zamawiający niezwłocznie po dokonanym wyborze opublikuje na
stronie internetowej www.fundacja.opole.pl wyniki postępowania
ofertowego, ze wskazaniem nazwy oferenta, z którym podpisana zostanie
umowa.
Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o Ustawę Prawo
Zamówień Publicznych.

Opole, 04.01.2017r.
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