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Zapytanie ofertowe
Przedmiotem

zamówienia

jest

usługa

polegająca

na

indywidualnym

ubezpieczeniu 40 uczniów-stażystów odbywających staże zawodowe u pracodawców
realizowane w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa szansą dla rozwoju
powiatu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020, Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, działania 12.4
Kształcenie zawodowe.
I. ZAMAWIAJĄCY
Powiat Opolski w Opolu Lubelskim,
ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie
e-mail: mpietras@opole.lublin.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na indywidualnym ubezpieczeniu
40 uczniów-stażystów w okresie odbywania stażu u przedsiębiorców w miejscu odbywania
stażu oraz w drodze do miejsca odbywania stażu i w drodze powrotnej w ramach realizacji
projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa szansą dla rozwoju powiatu” realizowanego w
okresie od 18 kwietnia 2017 roku do 30.06.2019 roku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
2.1. W ramach usługi Wykonawca:
Zapewni indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków(NNW)
w miejscu odbywania stażu dla 40 stażystów uczestniczących w stażach zawodowych
u pracodawców realizowanych w ramach projektu „ Nowoczesna szkoła zawodowa szansą
dla rozwoju powiatu”. Ubezpieczenie powinno obejmować również zdarzenia w drodze do
(i z powrotem) do miejsca odbywania stażu.

Staże odbędą się w okresie od 3 lipca do 31 sierpnia 2017 roku w następujących zawodach:
1.technik usług fryzjerskich - 5 uczniów,
2.technik żywienia i usług gastronomicznych- 5 uczniów,
3.technik ogrodnik - 5 uczniów,
4.technik hotelarstwa –5 uczniów,
5.technik informatyk – 15 uczniów,
6.technik mechanik – 5 uczniów
2.2 Zamawiający ustala sumę ubezpieczenia w wysokości 20 000,00 zł na jednego stażystę
oraz

zakres

ubezpieczenia:

1)

śmierć

ubezpieczonego

wskutek

NW;

2) śmierć ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego; 3) trwały uszczerbek na
zdrowiu wskutek NW; 4) świadczenie z tytułu leczenia NNW
Zamawiający udostępni Wykonawcy dane osobowe stażystów po podpisaniu umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wykonawca od dnia poprzedzającego termin
realizacji stażu zawodowego wystawi polisę ubezpieczeniową na konkretnego stażystę.
Stażyści są uczniami szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w w/w zawodach w Zespole
Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim i w Zespole Szkół w
Poniatowej. Nie wszyscy stażyści są osobami pełnoletnimi.
Zamawiający zastrzega, że ze względów losowych indywidualny termin odbywania stażu
może ulec przesunięciu (nieobecności np. z powodu śmierci członka rodziny lub inne
zdarzenia losowe nieprzewidziane i usprawiedliwione, stażysta będzie miał prawo odbyć
staż w terminie wykraczającym poza pierwotny termin stażu, nie później jednak, niż do
31 sierpnia 2017r.). Stażysta ma obowiązek odbyć staż w wymiarze co najmniej 4 tygodni,
(150 h łącznie)
2.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2.4 Zamawiający zastrzega, że liczba ubezpieczonych osób może ulec zmianie.

2.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienie zapytania ofertowego lub
nierozstrzygnięcia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
2.6. Zamawiający w okresie trwania projektu będzie wyłaniał każdorazowo na dany rok
kalendarzowy wykonawcę usługi ubezpieczenia NNW w rozbiciu na poszczególne lata :
w roku 2017 – 40 uczniów, w roku 2018 – 40 uczniów,
2.7. Usługa będąca przedmiotem zamówienia będzie realizowana w ramach projektu
„Nowoczesna szkoła zawodowa szansa dla rozwoju powiatu” współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 12
Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, działania 12.4 Kształcenie zawodowe,
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin podpisania umowy na świadczenie usługi w siedzibie Zamawiającego - do
dnia 30.06.2017r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ubiegający się o udzielenie zamówienia ma prawo do złożenia jednej oferty.
2. Ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą wszelkie koszty przygotowania i
złożenia oferty.
3. Ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien stworzyć ofertę na formularzu
cenowym załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1)
Oferta powinna:
a) być opatrzona pieczątką firmową, dotyczy podmiotu prowadzącego działalność
gospodarczą
b) posiadać datę sporządzenia,
c) zawierać adres oferenta lub adres siedziby oferenta,
d) zawierać numer telefonu,
e) zawierać numer PESEL, jeśli oferent nie prowadzi działalności gospodarczej
f) zawierać numer NIP, REGON jeśli oferent prowadzi działalność gospodarczą
g) zawierać czytelny podpis Oferenta.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być złożona do dnia 27.06.2017r. do godz. 14.00. Decyduje data wpływu
do urzędu.
a) Osobiście w siedzibie Zamawiającego:
Powiat Opolski w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie, Punkt Obsługi
Klienta
lub
b) przesłana pocztą albo kurierem na adres siedziby Zamawiającego.
lub
c) przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
mpietras@opole.lublin.pl
Oferty składane w Punkt Obsługi Klienta bądź przesyłane pocztą albo kurierem powinny być
zaadresowane:
Powiat Opolski, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie
Usługa polegająca na ubezpieczeniu uczniów-stażystów
w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa szansą dla rozwoju powiatu”.
1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.opole.lublin.pl
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ( wysokość składki za 1 ucznia stażystę) 100 %.
Cena powinna zawierać wszystkie koszty wykonania zamówienia.
Jeżeli w postępowaniu nie będzie możliwe dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w
przypadku przekroczenia budżetu projektu przewidzianego na realizację usługi.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki
realizacji zamówienia.
VII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Osobą wskazaną ze strony Zamawiającego do kontaktu z ubiegającymi się
o udzielenie zamówienia jest: Magdalena Kramek – Pietras

koordynator projektu

„Nowoczesna szkoła zawodowa szansa dla rozwoju powiatu” , Tel.: 506056047;
e-mail: mpietras@opole.lublin.pl
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pocztą
elektroniczną. Wynagrodzenie za wykonanie usługi będzie współfinansowane przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i
kompetencje, działania 12.4 Kształcenie zawodowe,
VIII. ZAŁĄCZNIKI
1.Formularz cenowy

Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego
..……..…………, dnia…………
FORMULARZ CENOWY
DANE WNIOSKODAWCY
…………………………………………………………………………
(Nazwa Wykonawcy)
…………………………………………………………………………
(Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
………………………………………………………………………..
(Adres: kod, miejscowość, ulica, nr. lokalu)
……………………………………………………………………….
(Telefon/fax)
……………………………………………………………………….
(Adres e-mail)
NIP*:

…………………………..

REGON*:

………………………..

PESEL:…………………………………………….
Oferuję realizację zamówienia na wykonanie usługi polegającej na indywidulanym
ubezpieczeniu 40 uczniów-stażystów w okresie odbywania stażu u pracodawców w miejscu
odbywania stażu oraz w drodze do miejsca odbywania stażu oraz w drodze powrotnej w
ramach realizacji projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa szansa dla rozwoju powiatu”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020, Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, działania 12.4
Kształcenie zawodowe,

Wysokość
składki za
1 ucznia
/stażystę

Wysokość
świadczeń w

Całkowity
koszt

poszczególnym ubezpieczenia
zakresie

wszystkich

ubezpieczenia

stażystów

Usługa polegająca na indywidualnym
ubezpieczeniu 40 uczniów-stażystów
w okresie odbywania stażu u
1.

pracodawców w miejscu odbywania
stażu oraz w drodze do miejsca
odbywania stażu oraz w drodze
powrotnej

Cena ( wysokość składki za 1 ucznia stażystę) zawiera wszystkie koszty wykonania usługi.
Oświadczam, że zapoznałam/em** się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi
przedmiotu zamówienia oraz akceptuję zaproponowane przez Zamawiającego termin i
warunki realizacji zamówienia i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

………………………………………..
Czytelny podpis Oferenta

*wypełnia podmiot prowadzący działalność gospodarczą

