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Warszawa, dn. 14.12.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/PN/WBNŚ/2017
dotyczące usługi ubezpieczenia NNW dla uczestników projektu
„Praktykuj z nami!” podczas odbywania staży
Projekt „Praktykuj z nami!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie
wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
I. Zamawiający
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
NIP: 525-00-12-946, REGON: 000001956
II. Tryb postępowania
Na postawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz.
1579 z późn. zm.).
Nazwa i kod CPV (Wspólnego Słownika Zamówień):
66512100-3 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas
staży studenckich dla 45 studentów/tek - uczestników projektu „Praktykuj z nami!”, współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Usługa ubezpieczenia NNW obejmuje
ubezpieczenie studentów – stażystów przez cały okres trwania stażu, łącznie z dojazdem i powrotem.
IV. Termin realizacji zamówienia
1. Maksymalna liczba stażystów: 45. Każda z osób odbywa staż w wymiarze 240 godz. przez max. 3 miesiące,
16 tygodni, jednak w tygodniu nie mniej niż za 20 godz. zadań stażowych.
2. Okres ubezpieczenia:
Staże planowane są w okresie od podpisania umowy z Ubezpieczycielem, tj. nie później niż od dnia
01.02.2018r. i nie później niż do dnia 02.10.2018 r.
1 tura (01 lutego - 30 kwietnia) - 5 osób,
2 tura (01 marca - 31 maja) - kolejnych 5 osób,
3 tura (01 kwietnia - 30 czerwca) – kolejnych 5 osób,
4 tura (04 maja - 31 lipca) – kolejnych 5 osób,
5 tura (01 czerwca - 31 lipca) – kolejnych 5 osób
6 tura (01 lipca – 02 października) - pozostałych 20.
3. Konkretne terminy ubezpieczenia oraz liczba osób podlegających ubezpieczeniu w danym okresie zawierane
będą każdorazowo w odrębnym zamówieniu, nie później niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem stażu przez
studentów.
V. Podstawowy przedmiot ubezpieczenia:
1. Suma ubezpieczenia: 5.000 zł. Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia zaistniałe w Polsce (staże krajowe)
przez cały okres trwania stażu, łącznie z dojazdem i powrotem, tj.:
1) śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku;
2) trwały uszczerbek na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku.
VI. Forma zawarcia ubezpieczenia i system rozliczenia składki ubezpieczeniowej
1. Wykonawca do dnia poprzedzającego dany termin rozpoczęcia stażu wystawi polisę ubezpieczeniową
uwzględniającą faktyczną liczbę osób przystępujących do ubezpieczenia.
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2.

W przypadku przekazania danych osobowych uczestników projektu Wykonawca podpisze umowę
powierzenia danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do zapytania ofertowego.

VII. Składka ubezpieczeniowa
Wykonawca wskazuje składkę ubezpieczeniową od jednej osoby.
VIII. Warunki realizacji zamówienia:
1. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem oferty.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
3. Zamawiający do powyższego postępowania nie przewiduje zastosowania procedury odwołań.
4. Rozliczenia finansowe z Wykonującym zlecenie odbędzie się na podstawie wystawionej każdorazowo
polisy przez Wykonawcę, płatne w terminie 10 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym polisy.
5. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu
pn.: „Praktykuj z nami!” realizowanego z Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III.
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
IX. Sposób przygotowania i złożenia oferty.
1. Oferta powinna być przedłożona w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego Zapytania ofertowego, posiadać datę sporządzenia oraz podpis Oferenta oraz zawierać
następujące załączniki:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego ;
2) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań –Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego;
2. Dokumenty dodatkowe wymagane przy złożeniu oferty:
1) Ogólne warunki ubezpieczenia NNW;
2) Aktualny odpis KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
3. Dokumenty wymienione w części IX ust. 2 pkt 1 – 2 powinny zostać złożone w formie oryginałów lub
kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania
oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
4. W ofercie należy podać cenę brutto za ubezpieczenie 1 osoby.
5. Oferta powinna być przesłana pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczona osobiście na adres: Centrum
Inicjatyw Rozwojowych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego
1/3, bud. 19 pok. 1925, 01-938 Warszawa, do dnia 22.12.2017 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu).
6. Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:
„Zapytanie ofertowe dotyczące usługi ubezpieczenia NNW dla uczestników projektu nr
POWR.03.01.00-00-S169/17”. Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy lub pieczęć
firmową Wykonawcy.
7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.

X. Ocena ofert
1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie – wskaźnik C
najniższa oferowana wartość spośród zakwalifikowanych ofert
C = ---------------------------------------------------------------------------------- x liczba punktów (100)
wartość badanej oferty
XI. Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje udzielane są pod adresem e-mail: a.dlugonski@uksw.edu.pl
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XII. Informacja o rozstrzygnięciu
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem
http://www.wbns.uksw.edu.pl/ oraz przesłana oferentom na adres e-mail wskazany w ofercie.
XIII. Odrzucenie ofert / Wykluczenie Wykonawcy z postępowania
Zamawiający zastrzega sobie wyłączenie oferenta z niniejszego postępowania w przypadku:
1) niespełnienia warunków udziału w postępowaniu;
2) niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
3) przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.
XIV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, w szczególności
w przypadku, gdy podana kwota brutto przekroczy budżet projektu przewidziany na realizację usługi..
XV. Integralną częścią zapytania ofertowego stanowią następujące załączniki:
1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 2;
3. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 3;
4. Wzór umowy z Wykonawcą (Umowa w sprawie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków) –
Załącznik nr 4;
5. Wzór Protokołu odbioru przedmiotu umowy – Załącznik nr 5;
6. Wzór umowy powierzenia danych osobowych – Załącznik nr 6.
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