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                                                  Kraków, dnia 28 październik 2016r.   

WAD.253.13.2016   

 

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów należących                                 

do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie 

postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień 

publicznych których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem są ubezpieczenia 

komunikacyjne dla floty pojazdów mechanicznych stanowiących własność Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie, podlegających rejestracji w RP 

stosownie do przepisów ustawy o ruchu drogowym. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody 

powstałe w związku z ruchem tych pojazdów zwane dalej ubezpieczeniem OC posiadaczy 

pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie pojazdów od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia, 

zwane dalej Auto Casco. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy 

i pasażerów, zwane dalej NNW. Ubezpieczenia w zakresie Assistance. Przedmiotem 

zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczeniowych w zakresie podstawowym dla pojazdów 

mechanicznych należących do Zamawiającego w okresie trwania umowy. Szczegółowy wykaz 

pojazdów mechanicznych objętych przedmiotem zamówienia, wraz z niezbędnymi danymi tych 

pojazdów przedstawiono w formularzu cenowym.  

ZAKRES UBEZPIECZENIA:  

OC - Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za 

szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w zakresie zgodnym z Ustawą z dnia 22 

maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 

i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz.392 z późn. 

zm.). Wykonawca udzieli ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia OC. Składka z 

tytułu ubezpieczenia OC będzie płatna w ratach.  

AC- Ubezpieczenie Auto Casco pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub 

uszkodzenia, bez udziału własnego i nie redukcyjną sumą ubezpieczenia z rozszerzeniem o 

kradzież, zabór i rabunek pojazdu. 

Wariant ubezpieczenia: warsztatowy. 

http://www.piorin.gov.pl/krakow/
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pełnego obowiązkowego ubezpieczenia 

komunikacyjnego dla 25 samochodów służbowych oraz 1 przyczepy Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie w zakresie: 

1) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za 

szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC),  

2) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z ruchem pojazdów 

(NNW), 

 3) ubezpieczenia pojazdów od uszkodzeń autocasco (AC) w wariancie: nie redukcyjną sumą 

ubezpieczenia i zniesionym udziałem własnym, rozszerzonym o ryzyko kradzieży pojazdu (KR) 

wraz z możliwością ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego (WD), oraz Assistance. 

             Wymagany okres ubezpieczenia: 12 miesięcy (płatne w czterech ratach) 

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

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

działalności ubezpieczeniowej na terytorium RP zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 

r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. poz. 1844 z późn.zm.) 

 

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

zawarcie poszczególnych polis zgodnie z terminami określonymi w formularzu cenowym 

 

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”).  

 

III. 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 wiadomości. 

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Ubezpieczyciel,  który zaoferuje najniższą cenę za 

ubezpieczenie komunikacyjne:  

Sposób wyliczenia : 

najniższa cena wśród  ofert   x 100 

cena badanej oferty 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

IV. ZAMAWIAJĄCY: 

             Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie 

            ul. Kołowa 3, 30 – 134 Kraków  



              NIP  873 – 29 – 08 – 128 

  Osoby kontaktowe z ramienia Zamawiającego: 

             Agnieszka Winiarska – Kierownik Działu Administracji, Tel.  660-440-824, (12) 623-28-23 

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

 

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, PODPISANIE UMOWY  

 

Oferty należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

w Krakowie;  30 -  134  Kraków,  ul. Kołowa 3,  pokój 222  (sekretariat) w zaklejonych i 

opieczętowanych kopertach z napisem  „Oferta ubezpieczeniowa”  do  dnia  29.11.2016r. do 

godz. 1000. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2016r.   WIORiN – sala narad godz. 1100 

UWAGA  Do oferty muszą zostać dołączone ogólne warunki ubezpieczenia obejmujące 

wymagane zakresy ubezpieczenia. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców  na stronie 

internetowej  Inspektoratu,   sekcja 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 II 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.  

Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej www.piorin.gov.pl/krakow w dziale 

ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w budynku WIORiN 

Kraków, 28 październik 2016r. 

 
Załączniki: 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu 

2. Wzór umowy generalnej ubezpieczeń komunikacyjnych 

3. Formularz cenowy 


