
 

  

 

ZAMAWIAJĄCY: 
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi 
Krzynia 16, 76 – 248 Dębnica Kaszubska 
web: www.pds.org.pl 
NIP: 839-317-72-53,  KRS: 0000508098,  REGON: 222183997 
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Piotr Pradella, 
tel. 533 339 188, e-mail: p.pradella@pds.org.pl 
 
 

ROZEZNANIE RYNKU NA UBEZPIECZENIE UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ OD NNW  
 

1. W związku z realizacją projektu  pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie 

słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Zamawiający zwraca się  

z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na ubezpieczenie od NNW uczestników szkoleń 

organizowanych w ramach ww. projektu.  

2. Jednocześnie informujemy, że niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu 

Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Informacja ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku firm mogących wykonać zamówienie  

i uzyskania wiedzy nt. kosztów realizacji zamówienia. W celu zapewnienia porównywalności 

wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi 

Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania kalkulacji ceny. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do rezygnacji z wszczęcia postępowania. 

3. Szczegółowy opis zamówienia: 

1) Ubezpieczeniem będą objęte osoby uczestniczące w 36 jednodniowych szkoleniach. W każdym 

szkoleniu będzie brało udział ok. 12 osób. 

2) Zamawiający prosi o podanie ceny brutto polisy za dzień ubezpieczenia całej grupy 

uczestniczącej w danym szkoleniu. 

3) Zakres ubezpieczenia obejmuje: 

a) ubezpieczenie na jednego uczestnika minimum 20 tys. zł, 

b) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, 

c) świadczenie z tytułu śmierci, 

d) świadczenie z tytułu następstw zawału serca lub udaru mózgu. 

4. Czas trwania zamówienia: do dnia 30.11.2021 r.  

5. Miejsce realizacji: subregion słupski. 

6. Sposób rozeznania rynku: zamieszczenie na stronie internetowej www.pds.org.pl 

7. Kryteria wyboru oferty: 

Cena brutto polisy za dzień ubezpieczenia całej grupy – 100% 
 

       Najniższa cena brutto spośród badanych ofert 
 

C=-------------------------------------------------------------- x 100 pkt 
 

                     Cena brutto badanej oferty  
 

gdzie: 
 

C – ilość punktów w kryterium „Cena”  

1 pkt = 1 % 
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8. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Ocenie poddawane będą tylko oferty, które 

nie zostały wykluczone z postępowania. Za najkorzystniejszą uznana zostanie tylko oferta, która 

otrzyma najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich złożonych ofert.    

9. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Wykonawcom, którego oferta została uznana 
za najkorzystniejszą w przypadku, gdy zaproponowana cena przekroczy możliwości cenowe 
Zamawiającego. 

10. Wykluczenia z postępowania: 
Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie 

osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 

w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawaniu  

w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, Wykonawca 

składa wraz z ofertą oświadczenie o braku ww. powiązań (załącznik nr 2 do Rozeznania rynku). 

11. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do Rozeznania rynku. Oferta może zostać złożona w jednej  

z niżej wymienionych form: 

a) pocztą tradycyjną/kurierem na adres: Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi, 

Krzynia 16, 76-248 Dębnica Kaszubska; 

b) pocztą elektroniczną na adres e-mail:  p.pradella@pds.org.pl 

12. Termin złożenia oferty: do dnia 14.07.2021 r. 

13. Data ogłoszenia: 02.07.2021 r. 

 

Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy, 
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie.   
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