
Rzekuń, dn. 13 maja 2014 r.

OPS.252.9.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907,  ze zm.) określonego w art.  4 pkt 8 wymienionej
ustawy. 

Zamówienie poniżej  30 tys.  euro będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności  i  nie podlega
przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych Oferentów
oraz  zostaje  umieszczone  na  stronie  Zamawiającego  http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-
spolecznej/zamowienia-publiczne.html w celu wyboru najkorzystniejszej oferty

1. Zamawiający: 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
ul. Kolonia 1b, 07-411 Rzekuń
NIP 758-18-57-041
Tel. 29 761 73 95

2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi,  realizowanej w ramach projektu  „Aktywizacja
społeczno-zawodowa osób pozostających bez pracy „Zacznijmy od nowa”” współfinansowanego
ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Program
Operacyjny Kapitał Ludzki, polegającej  ubezpieczenia NNW uczestników projektu systemowego
w  drodze  na  zajęcia,  podczas  zajęć  oraz  w  drodze  powrotnej  do  domu  oraz  w  czasie
wyjazdowego szkolenia i wyjazdów integracyjnych dla 14 osób będących osobami bezrobotnymi,
niezatrudnionymi  lub  zatrudnionymi  zagrożonymi  wykluczeniem społecznym,  korzystającymi  z
pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej  w Rzekuniu   uczestniczących w projekcie  „Aktywizacja
społeczno-zawodowa osób pozostających bez pracy „Zacznijmy od nowa””.

Podstawowa suma ubezpieczenia 5 000 zł na osobę. 

3. Uczestnicy do objęcia ubezpieczeniem NNW:
Ubezpieczenie NNW dotyczy 14 uczestników projektu: "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób
pozostających bez pracy „Zacznijmy od nowa”. 

4. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie  obejmuje  ubezpieczenie  NNW  14  uczestników  w  okresie  od  28  maja  2014  r.
do 31 grudnia 2014 r. 

5. Forma:
Jednorazowe ubezpieczenie uczestników na okres od 28 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,
w drodze na zajęcia, podczas zajęć, w drodze do domu, oraz w czasie wyjazdowego szkolenia
i  wyjazdów  integracyjnych  na  podstawie  imiennej  listy  przekazanej  przez  Zamawiającego.
Podstawowa suma ubezpieczenia 5 000 zł na osobę. 

6. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:
objęcia  14  uczestników projektu  ubezpieczeniem NNW w drodze na zajęcia,  podczas  zajęć,
w drodze do domu, oraz w czasie wyjazdowego szkolenia i wyjazdu integracyjnego na podstawie
imienne listy przekazanej przez Zamawiającego. 

7. Oferta powinna zawierać:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
ul. Kolonia 1B
07-411 Rzekuń

tel. 29 761 73 95
faks 29 643 24 22
http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej.html 
ops@rzekun.net 
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1) cenę brutto w odniesieniu do kosztu ubezpieczenia uczestników projektu wyrażoną w PLN
(stawka brutto) zgodnie z zakresem opisanym w punkcie 6, 

2) wpis do organu rejestrowego-KRS/ wpis do EGD - kopia, 
3) oświadczenie o niezaleganiu ze składkami do US, ZUS. 

8. Kryterium wyboru oferty:
1) Kryteria  formalne-obowiązkowe dla wszystkich kandydatów ubiegających się  o wykonanie

usługi (ocena zgodnie z formuła spełnia/nie spełnia): 
▪ złożenie dokumentów wymienionych w punkcie 7, 
▪ uprawnienia do świadczenia usług ubezpieczeniowych. 

2) Kryteria  punktowane  -  każdy  oferent  może  zdobyć  100  punktów  -  punkty  będą
przyznawane   w oparciu o następujące kryteria wyboru:

▪ cena  -  kryterium  ceny  maksymalnie  100  punktów:  cena  =  (najniższa  cena  brutto
w odniesieniu do grupy). 

9. Wybór wykonawcy realizującego zlecenie:
Zamawiający  wybierze  wykonawców  na  podstawie  złożonych  ofert.  O  wyborze
najkorzystniejszych ofert Zamawiający zawiadomi podmiot, którego oferta została wybrana.

10. Informacje dotyczące umowy:
Zlecenie zostanie nawiązane na podstawie przekazanej  imiennej  listy uczestników do objęcia
ubezpieczeniem  NNW.  Wykonawca  wystawi  polisę  ubezpieczeniową  na  podstawie  której
dokonana  zostanie  płatność.  Płatność  za  wykonane  zlecenie  nastąpi  po  dostarczeniu  polisy
ubezpieczeniowej. 

11. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”. 
Ofertę  sporządzić  należy  w  języku  polskim,  w  formie  pisemnej,  na  maszynie,  komputerze,
nieścieralnym  atramentem  lub  długopisem.  Oferta  winna  być  podpisana  przez  osobę
upoważnioną. W przypadku składana oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie
należy  umieścić  napis „Ubezpieczenie  NNW 2014,  projekt  systemowy  „Aktywizacja
społeczno-zawodowa osób pozostających bez pracy „Zacznijmy od nowa””.

12. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę złożyć należy do dnia 20 maja 2014 r. godz. 12:00 na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń.

13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
1. Pani Anna Laska, tel. 297617395, wew.106
2. Pani Anna Damięcka, tel. 297617395.

Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej

Danuta Orzołek

13.05.2014 r. 
(data, podpis osoby prowadzącej sprawę) 
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