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ZZAAPPRROOSSZZEENNIIEE  DDOO  SSKKŁŁAADDAANNIIAA  OOFFEERRTT  

CCEENNOOWWYYCCHH  

w ramach postępowania prowadzonego dla zamówień określonych w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), 

którego przedmiotem jest: 

 

UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ 

POJAZDÓW PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. 

Z O.O. W WĘGROWIE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Węgrów, dnia 31.10.2017 r. 
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II..  IINNFFOORRMMAACCJJEE  PPOODDSSTTAAWWOOWWEE  

11..  PPooddssttaawwaa  pprraawwnnaa  

1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o 

wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 Euro w Przedsiębiorstwie 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie. 

2) W sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

22..  ZZaammaawwiiaajjąąccyy  

Zamawiającym w przedmiotowym postępowaniu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., z 

siedzibą przy ul. Gdańskiej 69 w Węgrowie (07-100). 

33..  TTrryybb  ppoossttęęppoowwaanniiaa  oo  uuddzziieelleenniiee  zzaammóówwiieenniiaa  ppuubblliicczznneeggoo  

Postępowanie prowadzone jest na podstawie procedur zawartych w wewnętrznym regulaminie udzielania 

zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 Euro w 

Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie.  

IIII..    OOPPIISS  PPRRZZEEDDMMIIOOTTUU  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA 

1. Przedmiotem zamówienia jest objęcie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie 

ochroną ubezpieczeniową w zakresie: 

1) obligatoryjnym, obejmującym: 

a) ubezpieczenia mienia od ognia i innych ryzyk; 

b) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku; 

c) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym 

mieniem; 

d) ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej wspólnot mieszkaniowych; 

e) ubezpieczenia komunikacyjnego; 

2) fakultatywnym, obejmującym obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy 

nieruchomości. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia w zakresie obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości. 

3. Przedmiot zamówienia opisany jest we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV jako: 

1) 66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe; 

2) 66515100-4 Usługi ubezpieczenia od ognia; 

3) 66515000-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty 

4) 66515400-7 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów 

5) 66515200-5 Usługi ubezpieczenia własności; 

6) 66516000-0 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej; 

7) 66514110-0 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 

4. Przedmiot zamówienia, w tym szczegółowe warunki poszczególnych ubezpieczeń, określony został 

w załączniku nr 1 do niniejszego zamówienia. 

5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych posiadał 

statut, z którego wynika, że towarzystwo będzie ubezpieczało także osoby nie będące członkami 

towarzystwa. Zamawiający będzie traktowany przez takiego Wykonawcę jako osobę nie będącą członkiem 

towarzystwa, a co za tym idzie nie będzie zobowiązany do udziału w pokrywaniu strat towarzystwa przez 

wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 950). 

6. Zgodnie z art. 808 par. 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Wykonawca zobowiązany jest 

dołączyć do oferty ogólne warunki wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia. 

7. Zamawiający określa, iż wynagrodzenie Wykonawcy (składka) uiszczona zostanie jednorazowo na 

podstawie dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia, w terminie do 15 stycznia 2018 r. 

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

8. Zamawiający oświadcza, iż w czasie trwania niniejszego postępowania oraz w okresie obowiązywania 

ubezpieczenia korzystał będzie z obsługi brokera ubezpieczeniowego, działającego pod firmą JB Broker 

Bartosz Gałązka, z siedzibą w miejscowości Siedlce (08-110), ul. Chrobrego 11/14. Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia brokera (kurtażu) wg zwyczajowo przyjętych zasad. 

IIIIII..      TTEERRMMIINN  WWYYKKOONNAANNIIAA  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  
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Wykonawca zobowiązany jest objąć ochroną ubezpieczeniową mienie, odpowiedzialność cywilną oraz pojazdy 

Zamawiającego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

IIVV..  WWAADDIIUUMM  

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

VV..    IINNFFOORRMMAACCJJAA  OO  SSPPOOSSOOBBIIEE  PPOORROOZZUUMMIIEEWWAANNIIAA  SSIIĘĘ  ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCEEGGOO  ZZ  WWYYKKOONNAAWWCCAAMMII  

OORRAAZZ  PPRRZZEEKKAAZZYYWWAANNIIAA  OOŚŚWWIIAADDCCZZEEŃŃ  II  DDOOKKUUMMEENNTTÓÓWW  

1. Zamawiający, określa, iż w niniejszym postępowaniu, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp., 

Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać sobie w następujących formach: 

1) pisemnie – na adres Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Węgrowie (07-100) 

  ul. Gdańska 69; 

2) faksem – na numer 25 7922311; 

3) pocztą elektroniczną – na adres e-mail: pgkwegrow@home.pl 

2. Każda ze stron, na żądanie drugiej, zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania korespondencji 

złożonej faksem bądź pocztą elektroniczną.  

3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Justyna Maruńska. 

VVIIII..      OOFFEERRTTAA  

11..  OOffeerrttyy  cczzęęśścciioowwee  ii  wwaarriiaannttoowwee  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 

22..  OOppiiss  ssppoossoobbuu  pprrzzyyggoottoowwaanniiaa  ooffeerrttyy  

1) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zaproszeniu i przygotować 

ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.  

2) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku 

postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców 

w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek 

roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego. 

3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, 

czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte w sposób uniemożliwiający samoczynne 

zdekompletowanie oferty. Wszystkie zapisane strony oferty winny być ponumerowane oraz zaparafowane 

i opatrzone pieczęcią imienną albo podpisane czytelnie przez osobę/osoby uprawnione do występowania 

w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób 

i parafowane przez osoby uprawnione. 

4) Wszelkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym należy załączyć do oferty wraz z tłumaczeniem na język 

polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. 

5) Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

a) Formularz Ofertowy, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do zaproszenia; 

b) Ogólne Warunki Umów w zakresie ubezpieczeń objętych przedmiotem zamówienia; 

c) zaakceptowany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy Wzór Umowy, stanowiący 

załącznik nr 6 do zaproszenia;  

d) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, w przypadku gdy jest ono wymagane na podstawie 

odrębnych przepisów; 

6) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

7) Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej nieprzezroczystej 

kopercie, oznaczonej napisem: „OFERTA – UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI 

CYWILNEJ ORAZ POJAZDÓW”, zawierającej wszystkie dokumenty składające się na ofertę, wymienione 

w punkcie 5. 

8) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed 

upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy 

pisemnej. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio 

postanowienia zaproszenia dotyczące sposobu składania ofert. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zapis 

„ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. 

33..  OOppiiss  ssppoossoobbuu  oobblliicczzeenniiaa  cceennyy  ooffeerrttyy  

1) Ceną oferty jest łączna wysokość składki ubezpieczeniowej za okres wskazany w pkt. III niniejszego 

zaproszenia, będącą sumą wysokości składki z tytułu: 
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a) ubezpieczenia mienia od ognia i innych ryzyk; 

b) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku; 

c) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym 

mieniem; 

d) ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej wspólnot mieszkaniowych; 

e) ubezpieczenia komunikacyjnego; 

f) obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości. 

2) Wykonawca może zaproponować w ofercie tylko jedną wysokość składki (łączną oraz za poszczególnie 

rodzaje ubezpieczeń). 

3) Cenę oferty (wysokość składki) należy określić z należytą starannością, z uwzględnieniem wszystkich 

wymagań Zamawiającego wynikających z opisu przedmiotu zamówienia (w tym także odpowiedzi 

udzielonych przez w toku postępowania), z uwzględnieniem wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania 

zamówienia. 

4) Wysokość składki Wykonawca podaje w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

44..  TTeerrmmiinn  ii  mmiieejjssccee  sskkłłaaddaanniiaa  ooffeerrtt  

Ofertę należy dostarczyć do siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie przy 

ul. Gdańskiej 69, do dnia 14 listopada 2017r. do godz. 10
00

 /z wyłączeniem sobót, niedziel i dni 

świątecznych/.  

55..  OOttwwaarrcciiee  ooffeerrtt  

1) Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej w dniu 14 listopada 2017r. o godz. 10
15

 

w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie, przy ul. Gdańskiej 69 (pok. 1). 

2) Do wiadomości zostanie podana: 

a) bezpośrednio przed otwarciem ofert:  

 kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

b) po otwarciu ofert: 

 nazwa i adres Wykonawcy; 

 cena podana w ofercie; 

3) Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. 

66..  TTeerrmmiinn  zzwwiiąązzaanniiaa  ooffeerrttąą  

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od daty terminu składania ofert. 

77..  KKrryytteerriiuumm  oocceennyy  ooffeerrtt  oorraazz  ssppoossóóbb  oocceennyy  ooffeerrtt  

1. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryterium: 

 łączna wysokość składki (cena) – kryterium wagowe 75 %; 

 akceptacja klauzul dodatkowych – kryterium wagowe 25% 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą 

w oparciu o kryterium wskazane powyżej. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Liczba punktów 

przyznanych danej ofercie obliczona zostanie w oparciu o następujący wzór: 

Pn = An + Bn  

Pn = łączna liczba punktów przyznanych danej ofercie 

An = liczba punktów przyznanych danej ofercie wg kryterium  „łączna wysokość składki (cena)” 

Bn = liczba punktów przyznanych danej ofercie wg kryterium „akceptacja klauzul dodatkowych” 

4. Liczba punktów przyznanych każdej ofercie obliczona zostanie w następujący sposób: 

1) dla kryterium „łączna wysokość składki (cena)”: 

a) Wykonawca nie może zaoferować składki ubezpieczeniowej w poszczególnych wariantach 

ubezpieczenia w wysokości wyższej niż określone przez Zamawiającego. 

b) Zamawiający dokona obliczenia łącznej wysokości składki w danej ofercie w oparciu o następujący 

wzór: 

An = (Amin/Ax) x 100 pkt x 75% 

An = liczba punktów w kryterium „cena” 

Amin = najniższa zaoferowana łączna wysokość składki 

Ax = łączna zaoferowana wysokość składki w badanej ofercie 
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2)  dla kryterium „akceptacja klauzul dodatkowych”: 

a) ocena ofert w tym kryterium polegać będzie na przyznaniu ofertom punktów za zaakceptowanie 

klauzul dodatkowych (opis klauzul dodatkowych zawiera załącznik nr 1 do zaproszenia); 

b) ofercie Wykonawcy, który zaakceptuje klauzule dodatkowe przyznana zostanie następująca ilość 

punktów: 

W przypadku zaakceptowania następującej klauzuli dodatkowej: Oferta otrzyma: 

1. Klauzula wynagrodzenia rzeczoznawców 2 punkty 

2. 
Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy w godzinach 

nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy 
1 punkt 

3. Klauzula ograniczenia zasady proporcji wg szkody 2 punkty 

4. Klauzula likwidacji drobnych szkód 3 punkty 

5. Klauzula oględzin 2 punkty 

6. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 2 punkt 

7. Klauzula sądu polubownego 1 punkt 

8. Klauzula rezygnacji z regresu do podmiotów powiązanych kapitałowo 3 punkty 

9. Klauzula rezygnacji z regresu do pracowników Ubezpieczającego 3 punkty 

10. Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia 2 punkty 

11. Klauzula 72 godzin 2 punkty 

12. Klauzula uderzenia pojazdu własnego 2 punkty 

c) oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów za zaakceptowane klauzule dodatkowe otrzyma 

maksymalną ilość punktów w tym kryterium, tj. 25 punktów.  

d) oferty pozostałych Wykonawców otrzymają liczbę punktów obliczoną wg następującego wzoru: 

Bn = (Bx/Bmax) x 100 pkt x 25% 

Bn = liczba punktów w kryterium „akceptacja klauzul dodatkowych” 

Bx = łączna ilość punktów przyznanych badanej ofercie 

Bmax = najwyższa łączna ilość punktów w złożonych ofertach 

 

IIXX..  IISSTTOOTTNNEE  DDLLAA  SSTTRROONN  PPOOSSTTAANNOOWWIIEENNIIAA,,  KKTTÓÓRREE  ZZOOSSTTAANNĄĄ  WWPPRROOWWAADDZZOONNEE  DDOO  TTRREEŚŚCCII  

UUMMOOWWYY  ZZAAWWIIEERRAANNEEJJ  WW  SSPPRRAAWWIIEE  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  PPUUBBLLIICCZZNNEEGGOO  

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do zaproszenia. 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia ............................................................... Załącznik nr 1 

2. Wykaz budynków i budowli ......................................................................................................... Załącznik nr 2a 

3. Wykaz budynków komunalnych ................................................................................................... Załącznik nr 2b 

4. Wykaz wspólnot mieszkaniowych ................................................................................................ Załącznik nr 2c 

5. Wykaz pojazdów ........................................................................................................................... .Załącznik nr 3 

6. Wykaz wyposażenia, maszyn i urządzeń ...................................................................................... .Załącznik nr 4 

7. Wzór Formularza Ofertowego -  ...................................................................................................  Załącznik nr 5 

8. Wzór Umowy -  .............................................................................................................................  Załącznik nr 6 

9. Dane budynków (metraż i liczba lokali) - ………………………………………………………. Załącznik nr 7 
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  ...........................................................  

  ZATWIERDZAM 

Węgrów, dnia 31.10.2017r.  


