
         
Zamawiający:                                                                                          Kiełpino 12.10.2018

Stowarzyszenie Akademia Sportu

Ul. Szkolna 7

83-307 Kiełpino

NIP 5892036807 

Regon 368342540

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie  Akademia  Sportu  zwraca  się  z  zapytaniem  ofertowym  dotyczącym

zapewnienie ubezpieczenia od NNW dla uczestników, prelegentów, wolontariuszy projektu „

Współfinansowanego ze  środków – Funduszu Sprawiedliwości,  którego dysponentem jest

Minister Sprawiedliwości”., pod nazwą  „ BE ALIVE and Never Give Up”

1) Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie ubezpieczenia od NNW dla uczestników, prelegentów,

wolontariuszy projektu pt. „ BE ALIVE and Never Give Up” „ Współfinansowanego ze środków –

Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości” 

Informacje ogólne dotyczące ryzyka ubezpieczeniowego

1.Usługa ubezpieczenia NNW obejmuje ubezpieczenie uczestników projektu.

1. Maksymalnie 2000 uczestników projektu ( młodzież do lat 18)  

2. Maksymalnie 6 Prelegentów

3. Maksymalnie 88 Wolontariuszy

2. Okres ubezpieczenia:

Od 28.10.2018- 20.12.2018



3. Dokładne terminy ubezpieczenia oraz liczba osób podlegających ubezpieczeniu zawierane będą

każdorazowo w zamówieniu.

Podane  w  pkt  1  szacunkowe  liczby  osób  przystępujących  do  ubezpieczenia  służą  wyłącznie

oszacowaniu ryzyka ubezpieczeniowego. 

Podstawowy przedmiot ubezpieczenia: 

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa:

1. Nieszczęśliwego wypadku, 

2. Zawału serca, 

3. Krwotoku śródczaszkowego oraz udaru spowodowanego niedokrwieniem mózgu,

4. Obrażeń  ciała  spowodowane  atakiem  epilepsji  lub  wstrząśnienia  mózgu,  powodujące

uszczerbek na zdrowiu. 

Rodzaje i wysokość świadczeń 

1. Śmierć  powstała  w  wyniku  nieszczęśliwego  wypadku,  zawału  serca,  krwotoku

śródczaszkowego, pod warunkiem, że zdarzenie to wystąpiło w okresie ubezpieczenia, natomiast

śmierć  nastąpiła  w  ciągu  dwóch  lat  od  zdarzenia;  świadczenie  w  wysokości  100%  sumy

ubezpieczenia.

2. Trwałe inwalidztwo całkowite spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, zawałem serca,

krwotokiem śródczaszkowym,  który miał  miejsce  w okresie  ubezpieczenia,  pod warunkiem,  że

trwałe inwalidztwo wystąpiło w okresie  jednego roku od wystąpienia zdarzenia,  świadczenie w

wysokości 100% sumy ubezpieczenia.

3. Uszczerbek  na  zdrowiu  w  wyniku  nieszczęśliwego  wypadku,  zawału  serca,  krwotoku

śródczaszkowego,  obrażeń  ciała  spowodowanych  atakiem  epilepsji  lub  wstrząśnieniem  mózgu;

świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia jeżeli uszczerbek na zdrowiu wynosi 100%,

świadczenie w wysokości takiego procentu sumy ubezpieczenia w jakim nastąpiła utrata zdrowia

określona  przez  lekarza  na  podstawie  dokumentacji  medycznej  zgodnie  z  procentowym

uszczerbkiem  według  tabeli  ZUS  (uwaga:  bez  komisji  lekarskiej,  w  przypadku  odwołania

ubezpieczonego od decyzji powoływana będzie komisja lekarska). 

4. Pobyt  w szpitalu  w wyniku  nieszczęśliwego  wypadku,  świadczenie  płatne  w wysokości

0,2% sumy.



5. Forma zawarcia ubezpieczenia i system rozliczenia składki ubezpieczeniowej

a) Wykonawca  do  dnia  poprzedzającego  dany  termin  wystawi  polisę  ubezpieczeniową

uwzględniającą faktyczną liczbę osób przystępujących do ubezpieczenia.

b) W przypadku przekazania danych osobowych uczestników projektu Wykonawca podpisze

umowę powierzenia danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

Składka ubezpieczeniowa

1) Wykonawca proponuje składkę ubezpieczeniową łączną za wszystkie osoby.

Suma ubezpieczenia

Zamawiający ustala sumę ubezpieczenia w kwocie 20 000 zł na jedną osobę przy założeniu:

- oferowanych przez Wykonawcę świadczeń 

- akceptacji założeń zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia.

Warunki realizacji zamówienia:

1. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem oferty.

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych

3. Zamawiający do powyższego postępowania nie przewiduje zastosowania procedury odwołań.

4. Rozliczenia finansowe z Wykonującym zlecenie odbędzie się na podstawie wystawionej polisy

przez Wykonawcę. Wynagrodzenie płatne na rachunek Wykonawcy w terminie 7 dni, licząc od

dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym

polisy.

2)Miejsce realizacji zamówienia:

Województwo: Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie, Mazowieckie, Małopolskie, Śląskie,

Wielkopolskie, Dolnośląskie, Opolskie, Zachodniopomorskie: 

3)Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.

Przez  powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  między

Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub

osobami  wykonującymi  w  imieniu  Beneficjenta  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 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 toku badania i oceny ofert zamawiający zbada czy oferty nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający

może odrzucić ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym 

w treści zapytania.

4)Termin związania ofertą: 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni liczonych od daty upływu terminu do składania

ofert.

5) Forma składania ofert:

Ofertę  należy  złożyć  na  formularzu  ofertowym  stanowiącym  Załącznik  nr  1  do  Zapytania

ofertowego – formularz ofertowy.

Ofertę można złożyć w następujący sposób:

1. dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego

2. przesłać pocztą na adres: 

3. Stowarzyszenie Akademia Sportu

 ul. Szkolna 7

 83-307 

z dopiskiem „Oferta BE ALIVE and Never Give Up ”

      3. pocztą internetową na adres: stowarzyszenieakademiasportu@gmail.com

6)Termin składania ofert: do 19.10.2018 roku do godz. 10.00

7)Kryteria oceny oferty: cena 100% 



Za  najkorzystniejszą ofertę zostanie  uznana  oferta  niepodlegająca  odrzuceniu  

z najniższą ceną brutto .

8)  Opis sposobu przygotowania oferty: 

W ofercie należy podać cenę brutto

9) Osoby do kontaktu: 

Edyta Herbasz Tel.695-513-059

10)Inne informacje: 

Kiełpino, dn. 12.10.2018r



Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – formularz ofertowy

..............................................................................     ....................................................................

(pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) (miejscowość i data)

OFERTA WYKONAWCY

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa .........................................................................................................................

Siedziba .........................................................................................................................

Nr telefonu/faks ........................................................... e-mail; ..............................................

nr NIP ........................................................ nr REGON..........................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Stowarzyszenie Akademia Sportu

Ul. Szkolna 7

83-307 Kiełpino

Mail:stowarzyszenieakademiasportu@gmail.com

Tel: 695-513-059

Wykaz cenowo - asortymentowy:

Produkt 

Jedn.

miary

Ilość

sztuk

Cena

brutto

1.Usługa  ubezpieczenia  NNW obejmuje

ubezpieczenie uczestników projektu.

1. Maksymalnie  2000  uczestników

     Dni 



projektu ( młodzież do lat 18)  

2. Maksymalnie 6 Prelegentów

3. Maksymalnie 88 Wolontariuszy

2. Okres ubezpieczenia:

Od 28.10.2018- 20.12.2018

   

Razem kwota brutto w złotych:

Oświadczenie

1. Oświadczamy, że zawarte w ofercie ceny zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie

z wymogami zapytania ofertowego i są cenami ostatecznymi.

2. Oświadczamy, że: zapoznaliśmy się z treścią zapytania, nie wnosimy do niego zastrzeżeń, uzyskaliśmy konieczne

informacje potrzebne do przygotowania oferty. 

3. Oświadczamy, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas do 31.12.2018.

5. Oświadczam, że: 

a) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadam  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponuję  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

d) nie jestem podmiotem powiązanym osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość

każdej z kwestii zawartych w ofercie, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

....................................................... .....................................................................

(Imiona i nazwiska osób uprawnionych do (Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

reprezentowania Wykonawcy



Załącznik nr 2 - wzór Umowy 

UMOWA ………..…./SAS/2018

Zawarta dnia ………….................r. w Kiełpinie  po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) pomiędzy:

Stowarzyszeniem Akademia Sportu, z siedzibą w Kiełpinie przy ul. Szkolnej 7,  NIP 589-203-68-

07,  reprezentowaną przez:

- Edytę Herbasz- Przedstawiciel 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym lub SAS, 

a

<nazwa (firma) wykonawcy>, z siedzibą w ……. (kod pocztowy ……) przy ………. wpisaną do 

………… Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………, pod 

numerem KRS……., NIP ………., REGON …………, 

reprezentowaną przez: 

- ………………………………………………

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą 

Strony umowy oświadczają, że:

1) umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę.

2) umowa jest „ Współfinansowana ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem

jest Minister Sprawiedliwości”., w ramach projektu „ BE ALIVE and Never Give Up”



§1

 1.   Warunki określone szczegółowo w "formularzu ofertowym”  Wykonawcy z dnia …….. 2018 

r., stanowią załącznik numer 1 niniejszej Umowy.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zawiera umowę na :

    a) ubezpieczeniu uczestników, prelegentów i wolontariuszy w ramach realizacji  projektu pt. 

„ BE ALIVE and Never Give Up”         Współfinansowanego ze środków – Funduszu 

Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości” 

Zamawiającego na warunkach określonych niniejszą umową, z tytułu szkód będących następstwem 

zdarzeń o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiły nagle, nieprzewidzianie i niezależnie 

od woli Ubezpieczającego (ALL RISK), zgodnie ze złożoną ofertą –załącznik nr 1 do umowy, 

której szczegółowy zakres i sposób wykonania określa Opis Przedmiotu Zamówienia podany w 

załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, który jest integralną częścią niniejszej umowy;

2. Do niniejszych umów zastosowanie mają Warunki Ubezpieczenia, zatwierdzone przez Zarząd 

Wykonawcy oraz dodatkowe klauzule ujęte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca dołącza do niniejszych umów Warunki Ubezpieczenia oraz opis procedur 

likwidacji szkód i stosowane druki zgłoszenia szkód.

4. Ochrony ubezpieczeniowe będą realizowane przez 3 miesięcy, na czas obowiązywania 

niniejszej umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 3



OBOWIĄZYWANIE UMOWY

1. Umowy zostaną zawarte na czas określony od dnia 28 października 2018 roku do dnia 20 grudnia

2018 roku.

2. Zawarcie niniejszych umów zostanie potwierdzone przez Wykonawcę, wystawieniem polis 

ubezpieczeniowych wraz z dołączonymi dodatkowymi klauzulami i warunkami ubezpieczenia.

3. Zobowiązania Stron powstałe podczas obowiązywania niniejszych umów, które nie zostały 

rozliczone do dnia rozwiązania umowy, będą wykonywane na warunkach w niej określonych, do 

końcowego rozliczenia poszczególnych zobowiązań.

§ 4

WARTOŚĆ UMOWY

1. Z tytułu objęcia ubezpieczeniem Zamawiający zapłaci Wykonawcy

     - ubezpieczenie NNW w zakresie :

1. Nieszczęśliwego wypadku, 

2. Zawału serca, 

3. Krwotoku śródczaszkowego oraz udaru spowodowanego niedokrwieniem mózgu,

4. Obrażeń ciała spowodowane atakiem epilepsji lub wstrząśnienia mózgu, powodujące 

uszczerbek na zdrowiu.

§ 5

SPOSÓB ROZLICZANIA



1. Zamawiający, dokonując płatności składki przelewem, zobowiązany jest do wskazania 

dokumentu zawarcia umowy ubezpieczenia (nr polisy).

2. W przypadku, gdy Wykonawca ma rachunek bankowy poza granicą RP, przy przelewie 

zagranicznym Zamawiający ponosi koszty własnego banku, natomiast Wykonawca ponosi koszty 

banku zagranicznego. Podstawą przedstawienia faktury Zamawiającemu będą wystawione przez 

Wykonawcę polisy.

3. Polisy płatne będą przelewem, w   terminie 7 dni od wystawienia polisy.

4. Za termin płatności uważa się datę wydania polecenia przelewu bankowi Zamawiającego.

5. Wykonawca, przesyłając przelewem kwotę odszkodowania za rozliczenie szkody, 

zobowiązany jest do wpisania danych dotyczących sprawy (nr polisy, data zdarzenia, jednostka 

organizacyjna Zamawiającego – miejsce powstania szkody).

§ 6

UZGODNIENIA ORGANIZACYJNE

1. Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia szkody objętej niniejszą umową ubezpieczenia, 

Przedstawiciel Zamawiającego niezwłocznie skontaktuje się z Przedstawicielem Wykonawcy, 

uzgadniając tryb formalnego zgłoszenia szkody i dalszych działań likwidacyjnych. Zamawiający 

jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę o szkodzie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu

5 dni roboczych od daty powzięcia informacji o powstaniu szkody.

2. Strony ustanawiają przedstawicieli do wzajemnego kontaktowania się i koordynowania działań 

objętych umową:

      a) po stronie Zamawiającego:     Edyta Herbasz tel.695513059

      b) po stronie Wykonawcy:

          w części dotyczącej likwidacji szkód:

           - ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej 

………………………………………………………………………………………………..



3. W przypadku zmiany adresu firmy, osoby, numeru telefonu lub faksu, każda ze Stron 

zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia listem poleconym, pod rygorem tego, że 

wszelkie oświadczenie woli i wiedzy składane sobie w związku z realizacją umowy, wysyłane będą

na adres stron, wskazane w komparycji umowy ze skutkiem ich prawidłowego doręczenia.

§ 7

KARY UMOWNE I ODSETKI

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za jednostronne odstąpienie od umowy z 

przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% wartości kwoty brutto 

ustalonej w § 5 ust.1.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania w terminie do 30 dni, po dokonaniu 

formalnego, pisemnego zgłoszenia. Jeśli rozliczenie nastąpi po tym terminie, Zamawiający naliczy 

odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w wypłacie odszkodowania. Zamawiający może 

odstąpić od naliczania odsetek, jeśli Wykonawca usprawiedliwi pisemnie przyczyny niedochowania

terminu wypłaty odszkodowania.

3. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie (raty składki 

ubezpieczeniowej), Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokości 

ustawowej.

§ 8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie powstania okoliczności powodującej, że realizacja 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy (art.145 Pzp).

§ 9

INNE POSTANOWIENIA



1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z treści niniejszej 

umowy innemu podmiotowi.

2. W sprawach spornych wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązanych na 

drodze polubownej, rozstrzygać będą Sądy właściwe rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę 

Zamawiającego.

3..Na podstawie art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian przez wprowadzenie do zawartej umowy aneksów:

      a) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian  OWU   

Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy;

      b) zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych;

      c) powstanie konieczności dostosowania zapisów umowy do zmian w obowiązującej legislacji;

      d) wynikających z klauzul zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie ustawy Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 ze zm.), przepisy Kodeksu Cywilnego i 

ustawa o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz. U z 2013r. poz. 950 ze zm. ).

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze 

dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

6. Integralnymi częściami niniejszej umowy są:

    1) Kopia oferty na ubezpieczenie

    2) Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami,

    3) Warunki Ubezpieczenia obowiązujące Wykonawcę.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                   WYKONAWCA




