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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi ogłoszenia o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). 
Podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 Ustawy. 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń  
REGON: 000001324, NIP: 879-017-72-91 
Osoby do kontaktu: 
Jarosław Lisewski – adres e-mail: dzp@umk.pl; 
Tomasz Rogalski – adres e-mail: dzp@umk.pl. 

 
II. NAZWA PROJEKTU 
Zamówienie udzielane jest w ramach projektów: 
1) „Program stażowy dla kierunku KOMUNIKACJA I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE”, 
2) „MOC 2.0 - Wzrost kompetencji studentów kierunku matematyka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dla 
potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa", 
3) „AS KIER UMK - Staż zawodowy jako dostosowAnie Studentów i absolwentów Wydziału Chemii UMK  
do wymogów rynku pracy zgodnie z KIERunkiem studiów”, 
4) „Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie!”, 
5) „Geokompetencje w praktyce - drogą do sukcesu II”, 
6) „Humanista - Stażysta - Menadżer! Zarzadzanie dziedzictwem kulturowym - II edycja (2018-2019)”, 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie 
wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020. 

 
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
1. Świadczenie przez Wykonawcę usług grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 

studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbywających 3 i 4-miesięczne staże zawodowe.   
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1  

do niniejszego zapytania ofertowego. 
3. Wykonawca wystawi polisy ubezpieczeniowe sukcesywnie dla 632 studentów. Z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego poziom rekrutacji na staże może nie osiągnąć 100%, co będzie skutkować zmniejszeniem 
liczby studentów podlegających ubezpieczeniu. 

4. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia następujące środki: 
1) 80,00 zł za jedną osobę w przypadku okresu ubezpieczenia do 3 miesięcy (wariant A); 
2) 90,00 zł za jedną osobę w przypadku okresu ubezpieczenia powyżej 3 miesięcy do 4 miesięcy  

(wariant B).  
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze 

umowy. 
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III. TERMINY 
1. Termin złożenia ofert: 20 października 2017 r., do godziny 11:00. 
2. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12. 2019 r.  
3. Termin związania ofertą: 10 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
4. Termin płatności: 7 dni od daty wystawienia polis. 

 
IV. KRYTERIUM OCENY OFERT 
1. Cena ofertowa brutto – waga 70 % 
2. Wysokość sumy ubezpieczenia – waga 30 % 

3. Oferty oceniane będą punktowo. Poszczególnym kryteriom nadaje się wartości punktowe  
w granicach: 
 
1) Cena ofertowa brutto      od 0 do 70 punktów  
2) Wysokość sumy ubezpieczenia   od 0 do 30 punktów 

 
4. Kryterium 1: Cena ofertowa brutto 

 
Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium przyjmując za podstawę wyliczenia najniższą cenę 
ofertową, przypisując jej 70 punktów, a pozostałym ofertom - wg następującego wzoru: 
 

                                     cena najtańszej oferty  
C = ------------------------------- x 70 pkt 

                                                            cena badanej oferty 
 

5. Kryterium 2: Wysokość sumy ubezpieczenia 
Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium przyjmując za podstawę wyliczenia najwyższą 
zaoferowaną sumę ubezpieczenia przypisując 30 punktów, a pozostałym ofertom - zgodnie  
z poniższymi wzorem: 
 

                suma ubezpieczenia oferty ocenianej  
liczba punktów dla kryterium suma ubezpieczenia = ----------------------------------------------------------  x 30 pkt 

       najwyższa zaoferowana suma ubezpieczenia 
  

Zamawiający wymaga, aby minimalna suma ubezpieczenia wynosiła 100 000,00 PLN.  

6. Ocena oferty zostanie policzona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty uzyskane przez 
ofertę w ramach każdego kryterium zostaną zsumowane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, 
która uzyska największą liczbę punktów. 

 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  

nakładają obowiązek ich posiadania. 
Zamawiający uzna Warunek za spełniony jeżeli Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową  
w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 ze zm.) w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia i posiada 
zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym  
z przedmiotem zamówienia lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów: 

- zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową  
w wymaganym zakresie; 
albo  
- oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi on działalność 
ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z 
przytoczeniem podstawy prawnej.  
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi dodatkowo potwierdzić fakt 
otrzymania notyfikacji od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju Wykonawcy takiego 
potwierdzenia nie wystawia, Wykonawca musi złożyć oświadczenie organu uprawnionego  
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do reprezentowania Wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru. 
Oceny spełniania tego warunku, Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy, 
zamieszczonego w formularzu ofertowym. 

 
VI. WYMAGANE DOKUMENTY  
1. Oferta sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 
2. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Wykonawcy – jeżeli oferta została 

podpisana przez pełnomocnika. 
Uwaga: 
Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2 muszą być podpisane przez osobę albo osoby upoważnione  
do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Wykonawcy. 
Pełnomocnictwo może być złożone w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

 
VII. ODRZUCENIE OFERTY, WYKLUCZENIE WYKONAWCY 
1. Zamawiający odrzuci ofertę: 

1) której treść nie potwierdza spełniania warunków udziału, 
2) której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, 
3) która została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający wykluczy wykonawcę: 
1) który nie uzupełnił wymaganych dokumentów lub nie złożył wyjaśnień w odpowiedzi na wezwanie 

Zamawiającego.  
 

VIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: 
1) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 

zamówienia, chyba że może zwiększyć tę kwotę do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty, 
2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym,  
3) postępowanie obarczone jest wadą, uniemożliwiającą zawarcie umowy, której nie można usunąć. 

 
IX. FORMA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 
1. Ofertę należy złożyć w jednej z czterech form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:  

1) korespondencyjnie na adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Zamówień Publicznych, 
ul. Gagarina 5, 87-100 Toruń, pok. 112; 

2) osobiście w siedzibie Działu Zamówień Publicznych (adres jw.); 
3) elektronicznie (skan podpisanej oferty) na adres poczty elektronicznej: dzp@umk.pl; 
4) faksem pod numer: 56 611 22 96. 

2. W przypadku wyboru pierwszej lub drugiej formy, ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, 
uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być 
oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres wskazany w pkt 1 oraz opisane: 

 
nazwa (firma) Wykonawcy  
adres Wykonawcy 

                                                                   Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  
                                                                  Dział Zamówień Publicznych 
                                                                  ul. Gagarina 5 (pok. nr 108 lub 112) 
                                                                  87-100 Toruń 

OFERTA NA: 

Świadczenie przez Wykonawcę usług grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 
studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbywających 3 i 4-miesięczne staże zawodowe. - 
sygnatura: PU-53/2017. 
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