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Znak sprawy:  ZO/3/2017 

                   Szelment, dn. 14.12.2017 r. 

 

ROZEZNANIE CENOWE 

 W związku z postępowaniem przy udzielaniu zamówieo publicznych, których wartośd 

szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej 

 w art. 4 pkt. 8  ustawy – Prawo zamówieo publicznych 

pn.: 

„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej, od kradzieży z włamaniem i rabunku, 

od ognia i innych żywiołów w WOSiR Szelment sp. z o.o. oraz ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów 

służbowych stanowiących własnośd WOSiR Szelment sp. z o.o. 

Zamawiający: 

        WOSiR Szelment sp. z o.o. 

        Szelment 2,  16-404 Jeleniewo 

        Adres email: biuro@wosir-szelment.pl 

        Tel. 87 567 07 08 , 87 568 30 07 

        NIP: 8442353981 

        REGON: 360736920 

1.         Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania 

ofertowego. 

2.        Przedmiot zamówienia- 2 części: 

2.1. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ogólnej, ubezpieczenie od kradzieży z 

włamaniem i rabunku, ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów. 

2.2.Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów służbowych stanowiących własnośd WOSiR 

Szelment sp. zo.o. 

3.        Określenie przedmiotu zamówienia: 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia  od odpowiedzialności cywilnej 

ogólnej, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku,  ubezpieczenie od ognia i innych 

żywiołów, okres ochrony ubezpieczeniowej od 24.12.2017 r. do 23.12 2018 r. 

a)ubezpieczenie od odpowiedzialności ogólnej obejmuje: odpowiedzialnośd cywilną w 

związku z działalnością obiektów sportowych (93.11.Z), OC organizatora imprez nie 

podlegających obowiązkowi ubezpieczenia. 

 

b) ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku obejmuje: ubezpieczenie od kradzieży 

z włamaniem i rabunku: budynek biurowo-hotelowy, w zakresie ubezpieczenia maszyny, 

urządzenia i wyposażenie, oraz nisko cenne składniki majątku, wartości pieniężne. 
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Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku hala namiotowa, w zakresie 

ubezpieczenia narty z osprzętem narciarskim. Zakres ubezpieczenia od wszelkich szkód 

materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu 

ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny. 

 

c) ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów obejmuje:  

- działalnośd obiektów sportowych (93.11.Z),  

- budynek Stacji Dolnej w zakresie ubezpieczenia budynek, urządzenia i wyposażenie , sprzęt 

komputerowy  

- budynek Stacji Górnej, w zakresie ubezpieczenia  budynek; 

-  garaże przy Stacji Dolnej w zakresie ubezpieczenia budynek, 

- hala namiotowa w zakresie ubezpieczenia budynek, narty i osprzęt narciarski 

-  sied energetyczna w zakresie ubezpieczenia budowla, 

-  sied wodociągów i kanalizacji w zakresie ubezpieczenia budowla, 

-  system zaśnieżania w zakresie ubezpieczenia budowla, 

-  wyciągi narciarskie w zakresie ubezpieczenia budowla, 

- mienie ruchome w zakresie ubezpieczenia maszyny, urządzenia i wyposażenie ( armatki 

   śnieżne, przenośnik taśmowy, system kontroli wejśd na wyciągi, system nadzoru wizyjnego  

   z infrastrukturą, 

-  klauzula przepięd. 

2.2.Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów 

służbowych stanowiących własnośd  WOSiR  Szelment sp. z o.o. Suma ubezpieczenia: 

uwzględnia kwotę podatku VAT i ustalana jest indywidualnie dla każdego pojazdu na 

podstawie wartości rynkowej przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. 

Ubezpieczenia te obejmują: 

a) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC)- zgodnie z 

ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

Przedmiot ubezpieczenia : zgodnie z załącznikiem, nr 1. 

Suma ubezpieczenia: ustawowa 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu: 

1. O udział w postępowaniu mogą ubiegad się podmioty spełniające warunki: 

a) posiadające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieo, tj. posiadające aktualne 

zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ nadzoru 

zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej. 

b) posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujące osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

c) znajdujące się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

1. Wykonawca powinien sporządzid ofertę na formularzu ofertowym (zgodnie z załącznikiem 

Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zapytania). 
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2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz częściowych 

przez Wykonawców. 

3. Oferty należy składad w formie pisemnej, tj. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Oferta na 

usługę ubezpieczenia……”, nie otwierad przed 21.12.2017 r. godz. 11:00 w siedzibie 

Zamawiającego: WOSiR Szelment sp. z o.o. , Szelment 2 16-404 Jeleniewo 

4. W formie elektronicznej na adres email: biuro@wosir-szelment.pl ( poprzez przesłanie 

wypełnionych, podpisanych, zeskanowanych dokumentów). 

Do dnia 21.12. 2017 r. do godz 10:00 

5. Otwarcie ofert nastąpi 21.12.2017 r. o godz. 11:00 w WOSiR Szelment sp. z o.o. 

Oceny ofert dokona pracownik odpowiedzialny za realizację rozeznania cenowego. Osoba 

upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Barbara Miałkowska nr tel. 87 567 07 08 

6. Opis kryteriów oraz sposobu dokonywania oceny i wyboru ofert. 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:  

cena 100 % 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą cenę.  

3. Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert posiada taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty 

do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz częściowych 

przez Wykonawców. 

5. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców  oraz zamieszczając 

informację o rozstrzygnięciu postępowania na stronie internetowej:  

www.wosir-szelment.pl/aktualności/ 

6. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków 

zamówienia. 

7. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszad żadnych roszczeo 

względem Zamawiającego z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz 

przygotowania i złożenia swojej oferty na to ogłoszenie. 

8. Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania cenowego poniżej kwoty 30 tys. 

Euro, w związku z czym wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone 

w ustawie Prawo Zamówieo Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). 

9. W przypadku uzasadnionych interesem publicznym Zamawiający zastrzega sobie prawo 

unieważnienia postępowania bez dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej. 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Zapytanie ofertowe 

2. Formularz cenowy – Załącznik Nr 1 

3. Formularz cenowy częśd II –Załącznik Nr 2 

4. Wykaz mienia- załącznik Nr 3 
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