INFORMACJA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU
PKS w Szczecinku Sp. z o.o. na 2016r.:
I Nazwa zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku Sp. z o.o.
Cieślaka 6a
78-400 Szczecinek
NIP 673-000-63-66

II Tryb realizacji
1. Konkurs ofert w trybie nieograniczonym.
III Przedmiot postępowania
Ubezpieczenia majątku Zamawiającego na 2016 rok wykazanego w załącznikach Nr 1 i 2.
IV. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca przyjmuje pełną obsługę ubezpieczeniową Zamawiającego ze
szczególnym uwzględnieniem wystawiania polis i pomocy w obsłudze szkodowej.
Obsługa powinna być 24 godziny na dobę.
2. Obowiązkiem wybranego Ubezpieczyciela (Brokera) jest zachowanie zasady ciągłości
ubezpieczenia majątku z uwzględnieniem dat ważności polis aktualnie ważnych.
3. Wpłata składek w 4 równych ratach w cyklu kwartalnym.
4. Termin wpłaty składki do 14 dni od daty wystawionej polisy.
5. Wymagany termin oględzin szkody najpóźniej do 48 godzin od chwili zgłoszenia
poprzez Infolinię i zarejestrowania szkody u Ubezpieczyciela (Brokera).
6. Wymagany termin dla decyzji o likwidacji szkody – do 30 dni od chwili doręczenia
rozliczenia kosztów usunięcia szkody.
7. Przelew przyznanego odszkodowania w terminie 5 dni od daty decyzji rozliczającej
szkodę.
8. W załącznikach 1 i 2 w ostatniej kolumnie należy podać wartość oferowanej składki
przedmiotu ubezpieczenia. Suma tych wartości stanowi łączna wartość kwoty
ubezpieczenia spółki deklarowana w zobowiązaniu Wykonawcy.
9. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia na
poszczególne składniki od chwili zawarcia ubezpieczenia na okres 12 miesięcy
zgodnie z wykazem w załącznikach 1 i 2 .
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zerwania umowy ubezpieczenia w razie
niedotrzymania warunków przedmiotu zamówienia.
11. Wykonawca kalkulując cenę oferty ubezpieczeniowej musi uwzględnić wykupienie
w ubezpieczeniu AC franszyz, amortyzacji części oraz braku redukcji sumy
ubezpieczenia po szkodzie. Zakres terytorialny zgodnie z załącznikiem nr 1.
12. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku musi być skalkulowane
w systemie „pierwszego ryzyka” – bez stosowania zasady proporcji.
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13. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych musi być skalkulowane
w wariancie pełnym z włączeniem ryzyka przepięcia z limitem 50.000zł.
14. Wartości mienia podane w załączniku nr 2 są przyjęte wg wartości odtworzeniowej.
15. Wartości pojazdów z załącznika nr 1 przyjęte są wg wartości rynkowej.
16. W ubezpieczeniu OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jeżeli zakres
stanowi inaczej zakres ubezpieczenia musi bezwzględnie obejmować:
I.
szkody w mieniu lub na osobie powstałe po przekazaniu przedmiotu
wykonanej usługi w użytkowanie odbiorcy, a wynikłe z wadliwego jej
wykonania,
II.
szkody w mieniu osób trzecich poddanym naprawie,
III.
szkody wyrządzone pracownikom z winy ubezpieczającego,
IV.
szkody wyrządzone przez rzecz wprowadzona do obrotu,
V.
szkody wyrządzone przez rażące niedbalstwo pracowników oraz rozszerzenie
na Europę.
V. Warunki udziału w postępowaniu
1. Oferty ubezpieczenia mogą złożyć wyłącznie firmy ubezpieczeniowe legalnie
działające w Polsce i posiadające wymagane prawem pozwolenia lub brokerzy
działający w imieniu tych firm, którzy składając ofertę przedłożą dokument
umocowania danej firmy ubezpieczeniowej do złożenia oferty.
2. Prawo prowadzenia działalności ubezpieczeniowej lub brokerskiej należy
udokumentować w ten sposób, że w dokumentacji oferty należy złożyć dokument
potwierdzający to prawo. Dopuszczona jest kserokopia dokumentu potwierdzona za
zgodność z oryginałem podpisana przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.
VI . Informacje o osobach do kontaktów w sprawach merytorycznych:
1. Osoba upoważniona do kontaktów merytorycznych jest: Andrzej Makarewicz,
a.makarewicz@pks.szczecinek.pl
2. Zapytania w sprawie interpretacji wymagań Zamawiającego można kierować pod
adres mailowy: a.makarewicz@pks.szczecinek.pl, lub poczta@pks.szczecinek.pl, lub
faksem: 094 3730 919.
VII. Miejsce oraz termin do składania ofert i otwarcia ofert:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w sekretariacie w siedzibie
Zamawiającego, tj. w PKS Szczecinek Sp. z o.o. w Szczecinku, ul. Cieślaka 6A do
dnia 03 grudnia 2014 roku do godz. 11:00. Koperta zewnętrzna powinna być
oznaczona napisem: „Oferta na ubezpieczenie majątku na rok 2016 dla PKS
w Szczecinku Sp. z o.o. w Szczecinku” bez logo Wykonawcy. Kopertę wewnętrzną
można opatrzyć logo Wykonawcy.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 grudnia 2014 roku do godz. 12:00. w siedzibie
Zamawiającego w Szczecinku ul. Cieślaka 6A pokój nr 12.
VIII. Wymagania dotyczące oferty
1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wypełniony formularz cenowy (załącznik
nr 3) .
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2. Ofertę należy złożyć na formularzu cenowym wraz z wypełnionymi załącznikami nr 1
i2.
3. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie w sposób zgodny ze
szczegółami oferty przedstawionymi w załącznikach nr 1 i 2.
IX. Informacje dodatkowe dla Oferentów i obowiązki stron:
1. Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert i wybierze do realizacji ofertę
najkorzystniejszą która w pełni spełni wymagania Zamawiającego.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
Oferentów o wyniku konkursu ofert.
3. Oferent wybrany do obsługi ubezpieczeniowej [Ubezpieczyciel bądź Broker] będzie
zobowiązany wobec Zamawiającego [Ubezpieczający/Ubezpieczony] do:
a) Przyjęcia do ubezpieczenia mienia Ubezpieczającego określonego w tym
konkursie ofert,
b) Udzielenia Ubezpieczonemu ochrony na okres wskazany w specyfikacji
konkursowej tj. od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
c) Wystawienia stosownych polis ubezpieczeniowych (zawarcie umowy
ubezpieczenia) zgodnych z ofertą złożoną Ubezpieczającemu, płatność składek
ubezpieczenia w czterech ratach co 3 miesiące,
d) Przyjęcia do ubezpieczenia mienia zgłaszanego przez Ubezpieczającego w trakcie
trwania okresu wskazanego w specyfikacji konkursowej tj. od 01.01.2016r. do
31.12.2016r. na warunkach i stawkach nie mniej korzystnych niż zaproponowane
w ofercie przetargowej.
4. Zamawiający [Ubezpieczony] zapłaci składki ubezpieczeniowe w łącznej kwocie jak
na złożonym formularzu cenowym w 4 ratach co 3 miesiące.
5. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego
[Ubezpieczającego].
X. Informacje o ubezpieczanym mieniu
Informacje dotyczące zabezpieczenia mienia oraz budynków objętych ochroną
ubezpieczeniową można uzyskać pod adresem mailowym a.makarewicz@pks.szczecinek.pl
lub telefonicznie pod numerem 094 37 309 54.
XI. Uprawnienia Zamawiającego:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnej interpretacji swojego zamówienia
z zachowaniem rzetelności postępowania.
2. Zamawiający ma prawo unieważnić konkurs ofert na każdym etapie postępowania, aż
do momentu ogłoszenia decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
XII. Wykaz załączników:
1. Załącznik nr 1: wykaz pojazdów
2. Załącznik nr 2: wykaz majątku innego niż pojazdy
3. Załącznik nr 3: formularz cenowy
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