
 

 

 

WAD.2600.28.2016      Kraków, dnia 01.08.2016r. 

 

 

Zapytanie ofertowe do 30 tys. euro na ubezpieczenie mienia Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie. 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie 

Ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków 

NIP 873 – 29 – 08 – 128 

REGON 852-619-464 

WWW:           www.piorin.gov.pl/krakow 

e-mail:            wi-krakow@piorin.gov.pl 

Nr telefonu: (12) 623-28-00, (12) 623-28-15 

Nr fax : (12) 430-49-64 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia (budynków oraz sprzętu 

przenośnego, komputerów w miejscu ubezpieczenia) w Wojewódzkim 

Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie oraz Oddziałach na 

terenie Województwa Małopolskiego, według załączonego zestawienia. 

 

1. Zakres ubezpieczenia: 

Ubezpieczenie mienia firmy (wskazanych budynków oraz wyposażenia w miejscu 

lokalizacji) oraz sprzętu stacjonarnego, przenośnego, komputerowego: 

- od ognia i innych zdarzeń losowych,  

 

Ubezpieczenie sprzętu stacjonarnego, przenośnego, komputerowego, 

laboratoryjnego: 

-od kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizmu 

 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, komputerowego przenośnego  

i stacjonarnego od wszystkich ryzyk. 

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z użytkowaniem 

nieruchomości. 

 

 

 

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA 
W KRAKOWIE 

ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków tel. (12) 623 28 00 , faks 430 49 64 
www.piorin.gov.pl/krakow, e-mail: wi-krakow@piorin.gov.pl 



2. Okres ubezpieczenia: 

Od 02 września 2016r. do 01 września 2017r.,  

 

3. Płatność w dwóch ratach 

 

4. Zamawiający przyjmuje system sum stałych, franszyza redukcyjna i franszyza 

integralna zniesiona. 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1. W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy posiadają zezwolenia  

na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003r. Nr 124 poz. 

1151 z późn. zm.). 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wyrażą zgodę  

na: 

a) Zawarcie poszczególnych polis zgodnie z terminami określonymi w Dziale II 

pkt 2  

b) Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia we wskazanych lokalizacjach  

na terenie Województwa Małopolskiego. 

c) Przyjęcie warunków wymaganych dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń 

wymienionych w dziale V 

d) Płatność w dwóch ratach. 

 

3. Składający oferty muszą dołączyć : Oświadczenie potwierdzające posiadanie 

przez nich pełnomocnictwa do wykonywania działalności w zakresie 

ubezpieczeń (kserokopia opatrzona pieczęcią „za zgodność z oryginałem” 

i podpis). 

 

IV. KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY: 

Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę za całość zamówienia, cena musi być 

podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli 

wykonawca ma zamiar zaproponować rabaty lub upusty powinien je od razu ująć 

w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną 

całościową. Późniejsze propozycje obniżek np. w trakcie otwierania ofert nie będą 

przyjmowane. 

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Ubezpieczyciel, który zaoferuje 

najniższą cenę za kompleksowe ubezpieczenie majątku: 

Sposób wyliczenia: 

 
                                 Najniższa cena wśród ofert    x100 

                                     Cena badanej oferty 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

V. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA: 

1. Ubezpieczenie dotyczące budynków oraz pomieszczeń biurowych. 

Budynki i pomieszczenia biurowe do ubezpieczenia, wg załączonego wykazu 

znajdują się na terenie województwa małopolskiego: 

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie,  

   ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków (szklarnia i garaż). 



- Oddział Bochnia, ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 32-700 Bochnia (pomieszczenia  

   biurowe). 

- Oddział Dąbrowa Tarnowska, ul. Kościuszki 14, 33-200 Dąbrowa Tarnowska     

(pomieszczenia biurowe, garaż)  

- Oddział Gorlice, Ropica Polska 325, 38-300 Gorlice (budynek i garaż). 

- Oddział Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 87, 34-600 Limanowa 

(Pomieszczenie biurowe). 

- Oddział Nowy Sącz, ul. Głowackiego 33, 33-300 Nowy Sącz (budynek, 

szklarnia). 

- Oddział Miechów, ul. Konopnickiej 23a, 32-200 Miechów (budynek). 

- Oddział Myślenice, ul. Jordana 4, 32-400 Myślenice (budynek, garaż) 

- Oddział Olkusz, al. 1000-lecia 13a, 32-300 Olkusz (pomieszczenia biurowe) 

- Oddział Proszowice, ul. Kopernika 6, 33-100 Proszowice (pomieszczenia 

biurowe) 

- Oddział Sucha Beskidzka, ul. Handlowa 1 34-200 Sucha Beskidzka 

(pomieszczenia biurowe, garaż) 

- Oddział Oświęcim, ul. Piłsudzkiego 10, 32-600 Oświęcim (budynek). 

- Oddział Tarnów, ul. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów (pomieszczenia biurowe) 

- Oddział Zakopane, ul. Sienkiewicza 34, 34-500 Zakopane (budynek). 

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie 

  ul. Lea 116 pok.67 (pomieszczenia biurowe) 

 

Rodzaj ubezpieczenia: 

     Od ognia i innych zdarzeń losowych, uderzenia pioruna (pośrednie i bezpośrednie), 

wiatru, dymu, osuwania się ziemi, upadku drzewa, masztów i innych przedmiotów 

na ubezpieczone mienie, powodzi, opadów atmosferycznych jak deszcz nawalny, 

grad, śnieg, a także skutki będące następstwem obfitych opadów śniegu 

powodujących uszkodzenie konstrukcji budynku od ciężaru śniegu lub polegające 

na zalaniu wynikłym z szybkiego topnienia masy śniegowej, ponadto skutki 

działania lodu i związanych z tym sił, które powodują uszkodzenie elementów 

budynku, np. rynien, izolacji, awarii urządzeń lub instalacji wodno- kanalizacyjnej  

lub technologicznej  (w tym szkody na przyłączach wodociągowo-kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych i elektrycznych)  oraz od szkód powstałych  

w wyniku prowadzenia drobnych prac remontowo budowlanych. 

 

     Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z użytkowaniem 

nieruchomości. 

 

2.    Ubezpieczenie sprzętu stacjonarnego, przenośnego, komputerowego i   

laboratoryjnego: 

- Od ognia i innych zdarzeń losowych, uderzenia pioruna (pośrednie  

i bezpośrednie), dymu, wiatru, osuwania się ziemi, katastrofy budowlanej, upadku 

drzewa, masztów i innych przedmiotów na ubezpieczone mienie, powodzi, opadów 

atmosferycznych jak deszcz nawalny, grad, śnieg, a także skutki będące 

następstwem obfitych opadów śniegu powodujących uszkodzenie konstrukcji 

budynku od ciężaru śniegu lub polegające na zalaniu wynikłym z szybkiego 

topnienia masy śniegowej, ponadto skutków działania lodu i związanych z tym sił, 

które powodują uszkodzenie elementów budynku, np. rynien, izolacji, awarii 

urządzeń lub instalacji wodno- kanalizacyjnej lub technologicznej (w tym szkody  

na przyłączach wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych  



i elektrycznych), w miejscu ubezpieczenia, oraz sprzęt przenośny w miejscu 

ubezpieczenia i poza miejscem ubezpieczenia w związku z prowadzeniem 

obowiązków służbowych). 

- Od kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu (sprzęt elektroniczny  

i komputerowy w miejscu ubezpieczenia, oraz sprzęt przenośny w miejscu 

ubezpieczenia i poza miejscem ubezpieczenia w związku z prowadzeniem 

obowiązków służbowych). 

Zakres: utrata mienia z powodu kradzieży, rabunku, wandalizmu (zniszczenia  

lub dewastacji) ubezpieczonego mienia. 

 

3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i komputerowego. W tym także  

poza miejscem działalności w związku z prowadzeniem obowiązków służbowych  

od wszystkich ryzyk. 

 

4. W czasie obowiązywania polis ubezpieczeniowych Zamawiający będzie w sposób 

systematyczny uzupełniał lub zgłaszał do usunięcia składniki majątku, które mają 

wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej. 

 

VI. WARTOŚĆ MIENIA BRUTTO do ubezpieczenia, informacja o przebiegu 

szkodowości, lokalizacje Oddziałów WIORiN oraz charakterystyka budynków 

będą udostępnione na życzenie zainteresowanych. 

 

VII.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ PODPISANIE UMOWY 

Oferty należy składać w formie pisemnej, w zaklejonych i opieczętowanych 

kopertach z napisem „Oferta ubezpieczeniowa”, w siedzibie Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie; 30-134 Kraków,  

ul. Kołowa 3, pokój 222 (Sekretariat) do dnia 16 sierpnia 2016r. do godz. 10:00. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 sierpnia 2016r. w siedzibie WIORiN sala narad, 

godz. 11:30. 

 

Otwarcie ofert następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania z tym, 

że dzień w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia. 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

 

UWAGA Do oferty muszą zostać dołączone ogólne warunki ubezpieczenia 

obejmujące wymagane zakresy ubezpieczenia. 

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców  

na stronie internetowej WIORiN w sekcji Ogłoszenia. 

 

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Ubezpieczyciela w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo oraz 

zawierać Oświadczenie o którym mowa w dziale III pkt 3. 

 

Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 

poinformowania o wynikach wyboru ubezpieczyciela. 

 



W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 

oceny. 

 

Osoba kontaktowa z ramienia Zamawiającego: 

Agnieszka Kapałka, Tel. (12) 630-28-15 

 

Kraków,  01.08.2016r. 


