ZAMAWIAJĄCY:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
93 - 465 Łódź , ul. Dubois 118
NIP: 7272755012
REGON: 100804793
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy
– Prawo zamówień publicznych)
Znak sprawy : ZA/U/BU/019/17
Roboty budowlane



Dostawy



Usługi

×

1. NAZWA ZAMÓWIENIA
Ubezpieczenie komunikacyjne odpowiedzialności cywilnej samochodu osobowego marki Volkswagen
Jetta będącego własnością Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi.
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (PKD 6492Z) zaprasza do
złożenia oferty na ubezpieczenie komunikacyjne odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy
pojazdów mechanicznych samochodu służbowego marki Volkswagen Jetta będącego własnością
WFOŚiGW w Łodzi.
2. Dane samochodu:
a) Volkswagen Jetta,
b) rok produkcji: 2008,
c) pojemność skokowa silnika: 1 896 cm3,
d) rodzaj nadwozia: sedan,
e) rodzaj paliwa: olej napędowy,
f) wersja wyposażenia: Trendline,
g) moc: 77,00 kW,
h) numer rejestracyjny: EL 909FL,
i) ilość drzwi: 4,
j) przebieg samochodu: 227 865 km,
k) aktualne ubezpieczenie: od 12.11.2016 r do 11.11.2017 r.
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jest właścicielem pięciu
samochodów osobowych.
4. Płatność składki ubezpieczenia: w ratach (min. 2 - maks. 4 raty), przelewem na konto wskazane
przez Wykonawcę w polisie ubezpieczeniowej lub innym dokumencie.

5. Każdy Wykonawca (agent ubezpieczeniowy) może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej
liczby ofert skutkowało będzie odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę (agenta
ubezpieczeniowego).

3. INFORMACJA DOTYCZĄCA WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
 zamówienie jest współfinansowane ze środków POIiŚ
X zamówienie nie jest współfinansowane ze środków POIiŚ
4. OSOBA/OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW
W sprawach:
a. formalno – prawnych Łukasz Olesiński, tel. 42 207 14 82, e – mail: lolesinski@wfosigw.lodz.pl
b. merytorycznych Piotr Kroc, tel. 42 207 14 87, e – mail: pkroc@wfosigw.lodz.pl
Wszelkie zapytania do treści ogłoszenia o zamówieniu należy składać w formie
elektronicznej na adres e – mail: zamowienia@wfosigw.lodz.pl
5. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA lub TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Okres ubezpieczenia: od 12.11.2017 roku do 11.11.2018 roku.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW (jeżeli dotyczy):
NIE DOTYCZY
7.INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I/LUB DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY (jeżeli dotyczy) :
1. Złożona oferta musi zawierać:
1) cenę za ubezpieczenie samochodu,
2) wysokość poszczególnych rat ubezpieczenia oraz ich ilość,
3) ogólne warunki ubezpieczenia,
4) inne dokumenty związane z ubezpieczeniem.
2.

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca winien przesłać także inne informacje w zakresie złożonej
oferty.

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w formie elektronicznej (skan podpisanej oferty) na adres (e-mai):
zamowienia@wfosigw.lodz.pl w terminie do 31.10.2017

r. do godz. 15:00.

9. WYBÓR OFERTY :
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przesłane w formie elektronicznej
(e-mail) do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10.INFORMACJE DODATKOWE
1. Cenę oferty stanowi kwota wynikająca z wyliczeń kwoty ubezpieczenia wraz z ew.
rabatami/opustami i obejmować musi cały zakres ubezpieczenia wskazanego w ogłoszeniu
o zamówieniu.
2. Kryteria oceny ofert:
Lp.
1.

Kryterium oceny ofert
Wysokość pierwszej raty ubezpieczenia
RAZEM

Ranga
100%
100%

Ad. 1 Wysokość pierwszej raty ubezpieczenia
Oferta spełniająca wszystkie wymagania merytoryczne i formalne i oferująca najniższą wysokość
pierwszej raty ubezpieczenia (zł.) otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałym ofertom
spełniającym wszystkie wymagania merytoryczne i formalne zostaną przyznane punkty wg
następującej formuły:

W=

Wn
x 100
Wb

gdzie:
C - ilość punktów rozpatrywanej oferty w kryterium „wysokość pierwszej raty ubezpieczenia”,
Wn – najniższa wysokość pierwszej raty ubezpieczenia spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych
ofert,
Wb - wysokość pierwszej raty ubezpieczenia oferty badanej,
100 – waga kryterium.
Liczba punktów obliczona będzie do 2-ch miejsc po przecinku.
W przypadku złożenia tylko 1 oferty spełniającej wszystkie wymagania merytoryczne i formalne
otrzyma ona 100 pkt.
Do realizacji zamówienia wybrana zostanie oferta, która spełniała będzie wszystkie wymagania
merytoryczne i formalne i uzyska największa ilość punktów w kryterium „wysokość pierwszej raty
ubezpieczenia” (W).
3. Wyjaśnienia treści ogłoszenia o zamówieniu
1) W kwestiach budzących wątpliwości, co do zapisów ogłoszenia o zamówieniu Wykonawcom
przysługuje prawo do wnoszenia pytań pod adresem Zamawiającego. Zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu lub jego załączników wpłynął po

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa wyżej.
4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na
której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu.
4. Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
1) Zamawiający może w każdym czasie zmienić treść niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.
2) Informacja o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu zostanie zamieszczona na stronie
internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie.

11. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA NINIJSZEGO ZAMÓWIENIA BEZ

PODAWANIA PRZYCZYN W CAŁOŚCI LU CZĘŚCI.
ZAŁĄCZNIKI:
1) skan dowodu rejestracyjnego samochodu marki Volkswagen Jetta.

