Maków Mazowiecki, dnia 01 października 2020 roku

Miasto Maków Mazowiecki

ul. Moniuszki 6

06-200 Maków Mazowiecki

Zapytanie ofertowe nr

..yEJlŁU.QiO(M

zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000 euro

na usługę ubezpieczenia Miasta Maków Mazowiecki oraz podległych jednostek organizacyjnych

/,

Informacje o Zamawiającym

Miasto Maków Mazowiecki
06-200 Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6
tel. (+48) 29 717-10-02
fax. (+48) 29 71-71-507
Regon:550668309
NIP:7571420377
www.makowmazowiecki.pl
e-mail: urzad@makowmazowiecki.pl
Dni i godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 - 16:00, wtorek 8:00 - 17:00, środa, czwartek: 8:00 - 16:00, piątek: 8:00 - 15:00

II.

Informacje o Brokerze Ubezpieczeniowym

Brokerem ubezpieczeniowym uczestniczącym w przygotowaniu postępowania i pośredniczącym przy
zawieraniu umowy oraz obsługującym jest:
Optima Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.
z siedzibą w Olsztynie (10-457)
przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1/212B,
legitymujący się zezwoleniem nr 2490/19 wydanym przez Komisję Nadzoru Finansowego,
KRS: 0000655148, NIP 7571483745, REGON 366159040,
Strona internetowa: http://optimabroker.pl
Dni i godziny pracy: poniedziałek - piątek 08.00 - 16.00
Osoba do kontaktu: Michał Wroński, tel. + 48 504 290 900
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III.

Opis przedmiotu

zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa ubezpieczenia Miasta Maków Mazowiecki
oraz podległych jednostek organizacyjnych w zakresie:
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP.

IV.

Termin realizacji

zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy
36 miesięczny okres realizacji zamówienia kończy się z upływem dnia poprzedzajqcego poczqtkowy
dzień okresu realizacji zamówienia.

Termin realizacji zobowiqzań Ubezpieczyciela wobec Ubezpieczonego może wykraczać poza termin
realizacji zamówienia, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa.
Przewidywany termin realizacji zamówienia: 12.10.2020 r. - 11.10.2023 r.

V.

Warunki

udziału w postępowaniu

Zamówienie może być zrealizowane przez wykonawców, którzy posiadają: uprawnienia do
wykonywania działalności ubezpieczeniowej.
Zamawiajqcy uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada zezwolenie na
wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie
z ustawq z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1844 z póżn. zm.j.
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VI.

Opis

sposobu przygotowania i składanie ofert

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności, w formie
pisemnej.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę wraz z wymaganymi dokumentami.
3. Na ofertę składa się:
a. „Formularz ofertowy" sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załqcznik nr 12
do niniejszego zapytania. Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu,
którego treść musi być zgodna z formularzem załgczonym do niniejszego zapytania.
b. pozostałe załączone dokumenty wymagane niniejszym zapytaniem,
4. Oferty można składać:
a. w formie pisemnej:
W zamkniętej kopercie opisanej:
„Ubezpieczenie Miasta Maków Mazowiecki oraz podległych jednostek
organizacyjnych "w siedzibie Zamawiającego: 06-200 Maków Mazowiecki,
ul. Moniuszki 6, w Sekretariacie na II piętrze, pokój nr 19, nie później niż do dnia
07.10.2020 roku, godz. 10:00.
b. w formie elektronicznej:
Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta w formie pisemnej skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres e-mail:
urzad@makowmazowiecki.pl w terminie do dnia 07.10.2020 roku, godz. 10:00.
5. Dla zachowania terminu składania/przesyłania ofert decydujące znaczenie ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową/kurierską lub
pocztą elektroniczną.
6. Oferty złożone/przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

VII.

DO OFERTY WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOŁĄCZYĆ:

1. Ogólne warunki ubezpieczenia obejmujące wymagane zakresy ubezpieczenia.
2. Pełnomocnictwo do złożenia oferty/zawarcia umowy, o ile w imieniu wykonawcy działa
pełnomocnik.

3

VIII.

Kryteria oceny ofert i sposób oceny ofert

Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający będzie stosował następujące zasady:

Oceny oferty dokonuje się na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę Załącznika nr 13
- Formularza ofertowego. Ocena dokonywana jest dla każdej CZĘŚCI osobno, oraz dodatkowo osobno
dla każdego wariantu sumy gwarancyjnej w CZĘŚCI II.

CZĘŚĆ I - Ubezpieczenie mienia
Znaczenie (waga) poszczególnych kryteriów w ogólnej ocenie ofert
Cena
80%
Zakres ubezpieczenia
20%

CZĘŚĆ II - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Znaczenie (waga) poszczególnych kryteriów w ogólnej ocenie ofert
Cena
80%
Zakres ubezpieczenia
20%

CZĘŚĆ III - Ubezpieczenie NNW członków Ochotniczej Straży Pożarnej
Znaczenie (waga) poszczególnych kryteriów w ogólnej ocenie ofert
Cena
100%

Sposób przyznawania punktów w poszczególnych kryteriach
Kryterium CENA:
Ocena ofert zostanie dokonana wg wzoru:

cena najtańszej oferty

-------------------------------------- x iqq x waga kryterium
cena oferty ocenianej
Kryterium ZAKRES UBEZPIECZENIA:
•
•

Przez pojęcie „Zakres ubezpieczenia" rozumie się rozszerzenie zakresu o klauzule i zwiększone
limity odpowiedzialności opisane w zapytaniu.
Zakres preferowany oceniany będzie na podstawie wypełnionego Załącznika nr 12 - Formularz
ofertowy, który określa ilość punktów za każdą włączoną klauzulę lub zwiększenie limitu
odpowiedzialności.
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KLAUZULE oceniane będą następująco:
Klauzula przyjęta w całości w treści opisanej w zapytaniu otrzyma ilość punktów wskazaną w tabeli
„KLAUZULE" dla danej klauzuli (zaznaczona odpowiedź „TAK" w kolumnie „2" „akceptujemy w treści
opisanej w zapytaniu").
Każda klauzula odrzucona nie otrzyma punktów (zaznaczona odpowiedź „NIE" w kolumnie „2"
„odrzucamy klauzulę").
Brak wpisanej odpowiedzi będzie uznany jako odpowiedź „NIE".
LIMITY OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ oceniane będą następująco:
• Wskazane w tabeli „LIMITY OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ" wysokości limitów na wybrane
ryzyka (w kolumnie „2") stanowią wartość minimalną. Zamawiający preferuje zwiększenie
wysokości minimalnych limitów ochrony na wybrane ryzyka do poziomu określonego jako limit
maksymalny (w kolumnie „3").
• Za zaoferowanie limitu w wysokości określonej jako limit minimalny dla wybranego ryzyka
Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów.
• W sytuacji gdy Wykonawca przez przeoczenie nie wypełni kolumny „4" dla wybranego ryzyka
także otrzyma 0 (zero) punktów.
• Za zaoferowanie limitu w wysokości określonej jako limit maksymalny zostanie przyznana
maksymalna ilość punktów spośród wskazanych w tabeli dla wybranego ryzyka (w kolumnie
„5").
• W sytuacji gdy Wykonawca zaoferuje limit większy niż limit maksymalny otrzyma maksymalną
możliwą ilość punktów.
• Za zaoferowanie limitu w wysokości powyżej limitu minimalnego, a poniżej limitu
maksymalnego zostanie przyznana ilość punktów, wyliczona proporcjonalnie do zwiększenia
limitu w stosunku do limitu minimalnego.

Ilość punktów uzyskanych za poszczególne klauzule lub limity ochrony ubezpieczeniowej sumuje się.
Maksymalna do uzyskania ilość punktów wynosi:
- dla Części I - 265 zgodnie z Załącznikiem nr 13.
- dla Części II -195 zgodnie z Załącznikiem nr 13.

Każda oferta w kryterium „Zakres ubezpieczenia" otrzyma ocenę wyliczoną według wzoru:

suma punktów z oferty ocenianej
------------------------------------------------------------ x ioo x waga kryterium
maksymalna do uzyskania ilość punktów

5

Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

IX.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2020 r.
O wynikach postępowania uczestnicy zostaną powiadomieni w takiej formie, w jakiej została
złożona oferta tj. w formie e-mail lub w formie pisemnej, pocztą na adres podany
w Formularzu ofertowym.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.
W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
skontaktowania się z właściwymi oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi
wykonawcami.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od wykonawcy w trakcie postępowania
wyjaśnień w zakresie złożonej oferty oraz złożonych oświadczeń/dokumentów oraz żądania
uzupełnień brakujących oświadczeń/dokumentów.
Zamawiajacy zastrzega sobie możliwość dowolnego wyboru wariantu sumy gwarancyjnej
w CZĘŚCI II.
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści na stronie internetowej
www.makowmazowiecki.pl

X.

Realizacja

zamówienia

Z wybranym wykonawcą zostaną podpisane umowy ubezpieczenia - polisy:
a. w zakresie ubezpieczenia mienia dla każdej jednostki oddzielna polisa,
b. w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jedna polisa
z wyszczególnieniem składki za odpowiedzialność cywilną z tytułu zarządzania
drogami,
c. w zakresie ubezpieczenia NNW członków OSP.

XI.

Osoby

uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
1. Monika Wołosz - e-mail: skarbnik@makowmazowiecki.pl
2. Michał WrońskHbrokel^ująezpieczeniowy) - tel.: 504 290 900 e-mail: broker@optimabroker.pl
BURM STRZ MI ASTM
mgr inz Tadeusz 'cAik

(Kierownik Zamawiającego lub ośoba upoważniona)
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Załączniki do zapytania ofertowego:

Załgcznik nr 1 - „Wykaz jednostek organizacyjnych"
Załgcznik nr 2- „ Wykaz mienia - Urzqd Miejski"
Załqcznik nr 3 - „Wykaz mienia - Miejska Biblioteka Publiczna"
Załqcznik nr4-„ Wykaz mienia - Miejski Dom Kultury"
Załqcznik nr 5 -„Wykaz mienia - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej"
Załqcznik nr 6 - „ Wykaz mienia - Miejski Zespół Przedszkoli Samorzqdowych'
Załqcznik nr 7 - „ Wykaz mienia - Przedszkole Samorzqdowe Nr 2"
Załqcznik nr 8 -„ Wykaz mienia - Szkoła Podstawowa Nr 1"
Załqcznik nr 9-„ Wykaz mienia - Szkoła Podstawowa Nr 2"
Załqcznik nr 10- „ Wykaz głównych budynków zgłoszonych do ubezpieczenia
Załqcznik nr 11 - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"
Załgcznik nr 12 - „Formularz ofertowy"
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