Identyfikator: PP/36/DA/U/2018
Kudowa Zdrój 03.07.2018
OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
1. Zamawiający :
Park Narodowy Gór Stołowych , 57-350 Kudowa Zdrój, ul. Słoneczna 31
2. Opis przedmiotu zamówienia :
Nazwa:
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH”
z podziałem na następujące części:
Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Parku Narodowego Gór Stołowych
Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Parku Narodowego Gór Stołowych

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załączone specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz ze
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i załącznikami.
kod CPV: 66510000 - 8 usługi ubezpieczeniowe
66515100 - 4 usługi ubezpieczenia od ognia
66515400 - 7 usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
66515000 - 3 usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
66516400 - 4 usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej
66516000 - 0 usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66516100 - 1 usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od
odpowiedzialności cywilnej
66514110 - 0 usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66512100 - 3 usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
Wymienione usługi należą do kategorii usług CPC nr 6.
3. Termin wykonania zamówienia:
24 miesiące, od dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.07.2020 r
4. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków:
A) spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli
wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności
ubezpieczeniowej, w szczególności zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 999, 1000 z późn. zm.) obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenie
właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą
przedmiot zamówienia – tylko w przypadku, jeżeli wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia.
B) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
niniejszego zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: ocena spełniania tego warunku zostanie
dokonana według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganym oświadczeniu,
zawartym w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji (Formularz oferta).

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych
warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:
W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia w/w warunki zobowiązany jest przedłożyć:
dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (w
formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem), w szczególności zezwolenie właściwego organu na
prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z Ustawą z dnia 11.09.2015 roku o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity. Dz. U. z 2018 r. poz. 999, 1000 z późn. zm.) obejmującej
przedmiot zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność
ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia – tylko w przypadku, jeżeli wykonawca nie działa na
podstawie zezwolenia;
6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriów i sposobu oceny ofert:
Część I zamówienia:
1) cena oferty

- 90 %

2) klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

- 10 %

Część II zamówienia:
1) cena oferty

- 90 %

2) klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

- 10 %

Szczegółowy sposób obliczenia ceny i kryteriów opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w
rozdziale 14.
7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
A. Pan Bartłomiej Jakubowski, tel. 748654916 b.jakubowski@pngs.com.pl Kontakt z wymienioną osobą jest
możliwy w godzinach pracy Parku Narodowego Gór Stołowych.
B. W sprawach merytorycznych Inter Broker Sp. z o.o. w Toruniu reprezentuje (bez prawa przyjmowania od
wykonawców zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ i udzielania na nie wykonawcom odpowiedzi) Pan Marcin
Kowalski tel. 71 747 77 91 oraz Pani Małgorzata Tusz tel. 71 747 77 90
8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :
Oferta winna zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Oferty składać należy do dnia 19.07.2018r. do godz. 12.00 w formie pisemnej na adres:
Park Narodowy Gór Stołowych , 57-350 Kudowa Zdrój. ul. Słoneczna 31 osobiście lub za pośrednictwem
poczty pod ten sam adres.
Termin związania ofertą : 30 dni
9. Źródło finansowania
Środki własne Zamawiającego
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane
do oceny ryzyka.

Załącznik nr 1a – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule
dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności
cywilnej Parku Narodowego Gór Stołowych, dotyczący części I zamówienia.
Załącznik nr 1b – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule
dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Parku
Narodowego Gór Stołowych, dotyczący części II zamówienia.
Załącznik nr 1c – Wykaz mienia PNGS
Załącznik nr 2 – Formularz oferty
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna RODO
Załącznik nr 4 - Załącznik nr 4 do SIWZ: Wzór umowy dotyczący części I zamówienia.
Załącznik nr 5: Wzór umowy dotyczący części II zamówienia
Załącznik nr 6: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne – definicje pojęć i
obligatoryjną treść klauzul dodatkowych, dotyczący części I oraz części II zamówienia
Załącznik nr 7: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający klauzule dodatkowe
i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczący części I oraz części II zamówienia
Załącznik nr 8: Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, ustanowione rezerwy).

Zastępca Dyrektora
/ - / mgr inż. Bartłomiej Jakubowski
……………………………………………………………………..
Podpis i pieczątka Kierownika Zamawiającego

