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Opracował; Dobroński Jan 
 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Ostrowi Mazowieckiej SP. Z O.O. 
07 - 300 Ostrów Mazowiecka ul. B. Prusa 66    

 tel.: 29/645-73-01, fax; 29/645-73-02;  WWW: www.gkostrow.pl   
 

 
                                                                                                            Ostrów Mazowiecka 08-02-2018r.  

 

            Działając na podstawie  zarządzenia wewnętrznego nr 9/2016 z dnia 14-10-2016r. w 

sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, poniżej kwoty wyrażonej w art.4 pkt 8 

ustawy Pzp. Dział Logistyki i Usług Technicznych w/m zwraca się z Zapytaniem Ofertowym. 
 
 

 

 

 

 

                                          Zapytanie ofertowe 

 „ Ubezpieczenie wszystkich pojazdów ZGK w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. w 

zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC i części pojazdów w zakresie ubezpieczenia AC i 

NNW w 2018/2019r.” 

I. Opis przedmiotu zamówienia oraz terminy:                                                                                             

  

1.Przedmiotem zamówienia są polisy ubezpieczeniowe dla  pojazdów będących na wyposażeniu 

Spółki. 

2.Zamawiający wymaga, aby ubezpieczenie obejmowało, co najmniej poniższy zakres:                         
a) Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za 

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

b) Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z ruchem 

pojazdów (NNW):  

       -suma gwarancyjna w ubezpieczeniu NNW kierowcy i pasażerów 15 000,00 zł, świadczenie 

  z tytułu śmierci w wysokości 100% sumy ubezpieczenia. 

3.Ubezpieczenie AUTO CASCO ( 13 pojazdów) 

4.Szczegółowy opis tematu zamówienia, t.j. dane dotyczące pojazdów znajduje się w  

    Załączniku Nr 3- Wykaz pojazdów przeznaczonych do ubezpieczenia. 

5. Termin realizacji całego zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania polis. 

6. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko za prawidłowe oszacowanie  i prawidłowe naliczenie wszystkich      

    kosztów składowych ubezpieczenia. 

7. Nowe polisy ubezpieczeniowe obejmujące 12 miesięczny okres ubezpieczenia, będą wchodziły          

    sukcesywnie z terminem upływu ważności poprzednich polis. 

8. Dopilnowanie terminów wypowiedzenia starych polis i obowiązywania nowych leży w gestii             

    ubezpieczyciela. 

9. Do wszystkich czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu 

    zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym, a w sprawach 

     nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r – Kodeks cywilny   

     (tekst jednolity: Dz. U. z  1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).      

 

 

 Do wszystkich oferentów     
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II. Termin i sposób przygotowania i złożenia oferty:  

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na „Formularzu oferty” stanowiącym Załącznik nr 1 

do niniejszego Zapytania  w terminie do dnia 16-02-2017 r. do godz. 10.00 (liczy się data 

wpływu) w siedzibie zamawiającego ul. B. Prusa 66 pokój nr 3 - sekretariat.  

 a) Oferta  powinna być złożona w zamkniętej kopercie i opatrzona napisem:                                       

„Ubezpieczenie wszystkich pojazdów ZGK w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. w zakresie 

obowiązkowego ubezpieczenia OC i części pojazdów w zakresie ubezpieczenia AC w 2018/2019r.” 

nie otwierać do 16-02-2018 godz 1010 

b) Zgodnie z regulaminem wewnętrznym Zapytanie rozesłano do przynajmniej trzech Oferentów 

i umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego ( www.gkostrow.pl ) w zakładce 

Zapytania Ofertowe. 

c) Ofertę mogą też złożyć inni Oferenci, którzy  pobiorą Zapytanie ofertowe ze strony 

internetowej Zamawiającego, lub zwrócą się o przesłanie Zapytania, osobiście, telefonicznie,  

pocztą elektroniczną - log@gkostrow.pl  

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 16-02-2017r. o godzinie 10:10, w sali nr 13 – w siedzibie 

Zamawiającego 

a) termin związania ofertą to 30 dni. 

3. Zamawiający, w drodze wyjątku dopuści do oceny oferty złożone w terminie, pocztą elektro-

niczną na adres zamowienia@gkostrow.pl  

 

III. W celu potwierdzenia spełniania warunków uczestnictwa w postępowaniu, Oferent 

powinien dołączyć do oferty podpisane: 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków Załącznik Nr 2. 

2. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli 

      przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

 a) Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca wykaże się posiadaniem aktualnego 

      odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do 

      ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

      zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej oraz w przypadku Agentów - Wpis do 

      rejestru Agentów ubezpieczeniowych. ( Oferent dostarczy na wezwanie , przed wyborem oferty) 

 

IV. Kryteria oceny ofert i ich waga: 
l. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym 

zapytaniem ofertowym. 

3. Oferta zostanie uznana za nieważną jeśli: 

a) przedłożone przez wykonawcę dokumenty nie będą potwierdzać spełniania warunku 

udziału w postępowaniu; 

b) oferta będzie niekompletna, niezgodna z zapisami niniejszego zapytania lub obarczona 

błędami; 

c) jej złożenie stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub będzie zawierać nieprawdziwe informacje. 

d) cena za realizację usług stanowiących przedmiot zapytania będzie rażąco niska lub 

wykonawca w wyznaczonym terminie nie złoży wyjaśnień dotyczących elementów oferty 

mających wpływ na wysokość ceny. 

e) oferta będzie nieważna na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. 

4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych 

wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do 

przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez zamawiającego. Wyjaśnienia złożone 

po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. Zamawiający nie przewiduje 
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uzupełniania jakichkolwiek dokumentów po upływie terminu składania ofert 

5. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie ceny – kryterium 100% cena 
 

V. Pozostałe informacje:  

1. Oferentowi nie przysługują  środki odwoławcze dotyczące procedury, ponieważ zapytanie 

przeprowadzone jest na podstawie regulaminu wewnętrznego. 

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie 

do podpisania umowy - bez podania przyczyny. 
 a) Niniejsze postępowanie zostanie unieważnione w przypadku: 

  -  gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie złożone oferty będą nieważne. 

   - gdy wybór oferty najkorzystniejszej nie będzie możliwy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania 

     wyboru oferty najkorzystniejszej . 

4. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem zamawiającego w przypadku 

     skorzystania przez niego z uprawnienia wskazanego w punkcie 2). 
5.  Zamawiający nie dopuszcza dosyłania nowych ofert po wyznaczonym  terminie. 

a) Taki przypadek może mieć jedynie miejsce tylko  wtedy  gdy dwie najtańsze oferty będą o 

takiej samej wartości. Wówczas Zamawiający  na  pisemne polecenie  dopuści  złożenie ofert 

uzupełniających, przez   Oferentów, których oferty mają jednakową cenę. 

5. Polisa ubezpieczeniowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy z etapowaniem wejścia 

nowych polis. 

6. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się na stronie internetowej  

     Zamawiającego www.gkostrow.pl w zakładce Zapytania ofertowe,  i otrzyma je Oferent,  

     którego oferta zostanie wybrana. W przypadku podania adresów poczty elektronicznej, 

    Zamawiający wyśle też powiadomienie do innych Oferentów 

7.  Z Oferentem, który zaoferuje najniższą cenę zostanie podpisana umowa 

8. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

10. Osobami do kontaktów ze strony Zamawiającego są: sprawy formalne, Radomski Krzysztof  

     tel. 29-645 73 23 lub log@gkostrow.pl ul. Łąkowa 10 , sprawy proceduralne Dobroński Jan                 

     adres j.w.  

 

 

*Załącznikami do Oferty są : 

- Załącznik Nr 1 Formularz oferty 

- Załącznik Nr 2 Oświadczenie 

- Załącznik Nr 3 Wykaz pojazdów do ubezpieczenia 

 

 

 

 

         Zamawiający 

    Paweł Mieczkowski  

                                                                                                                      Prezes Zarządu    

 

                                                                                                         ……………………………… 

                                                                                                      Pieczęć i podpis nieczytelny     
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