
Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert 

Przedmiot zamówienia: Polski Związek Lekkiej Atletyki, zaprasza zakłady ubezpieczeń  do składania ofert na 

ubezpieczenie grupowe zawodników i zawodniczki Kadr Narodowych, członków obsługi szkoleniowo – 

organizacyjnej, członków zaplecza Kadry Narodowej,  w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 

wypadków, kosztów leczenia w podróży zagranicznej ze wskazanymi rozszerzeniami. 

I. Zamawiający 
 
Polski Związek Lekkiej Atletyki 
Ul. Mysłowicka 4 
01-612 Warszawa 
NIP: 118-09-85-758 
 
II. Przedmiot konkursu 
 
Szczegółowy zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 
Zamawiający dopuszcza zawarcie osobnych umów ubezpieczenia : 
a) w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków; 
b) w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia w podróży zagranicznej; 
 
III. Tryb postępowania 
 
1) Postępowanie prowadzone jest  zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie oraz przepisami 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 tekst jedn. z późń. zm.).  
2) Postępowanie prowadzone jest bez stosowania rygorów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tekst jedn.). 
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wybranymi Wykonawcami oraz do unieważnienia niniejszego 
postępowania na każdym etapie jego trwania bez podawania przyczyny oraz do zmiany warunków konkursu na 
dowolnym jego etapie.   
4) Zamawiający nie przewiduje możliwości skorzystania przez wykonawców z jakichkolwiek środków ochrony 
prawnej – odwołań, protestów, skarg. 
 
IV. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami 
 
Postępowanie konkursowe prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego MENTOR S.A. 
Wszelkie pytania oraz oferty prosimy kierować do osoby upoważnionej do kontaktu z wykonawcami : 
Małgorzata Szymańska, tel. 601 994 267; e-mail: malgorzata.szymanska@mentor.pl 
Mentor S.A. I/O Warszawa 
ul. Bukowińska 10/98 
02-703 Warszawa 
 
V. Termin realizacji usługi:  01.05.2018 – 30.04.2019 r.  
 
VI. Termin związania ofertą :  30 dni od dnia złożenia oferty  
 
VII. Kryterium oceny oferty: cena 100% 
 
VIII. Wykonawca musi spełniać następujące warunki: 
 
Wykonawca musi posiadać zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w myśl 
ustawy z dnia 11.09.2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej co najmniej w zakresie ryzyk 
objętych przedmiotem zamówienia. 
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IX . Wykaz oświadczeń, dokumentów i informacji jakie mają dostarczyć Wykonawcy: 
1) Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 
11.09.2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej co najmniej w zakresie ryzyk objętych 
przedmiotem zamówienia. 
2) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wg wzoru, który stanowi załącznik nr 2) wraz ze stosownym 
pełnomocnictwem w przypadku, gdy umocowanie osoby podpisującej nie wynika bezpośrednio ze złożonego w 
ofercie odpisu, o którym mowa w pkt 3 poniżej. 
3)  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert wraz z oświadczeniem, że dane zawarte w odpisie są aktualne i nie uległy 
zmianie. 
4) Aktualne Ogólne Warunki Ubezpieczenia dotyczące przedmiotowego postępowania. 
 
X. Oferty będą oceniane w oparciu o następujące kryteria: 
 
Cena brutto – 100% (max. 100 pkt.) 
 
Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru: 

𝑷𝒄 =
𝑪𝒏

𝑪𝒐
∗ 𝟏𝟎𝟎 

gdzie: 

Cn - najniższa cena, 

Co - cena rozpatrywanej oferty, 

Pc - liczba punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę za kryterium ”Cena”. 

 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, czyli 
Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów w oparciu o podane kryterium wyboru. 
 
XI. Opis sposobu obliczenia ceny: 

1) Wykonawca poda cenę w sposób określony w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 2 do 

niniejszego Zapytania.  

2) Wszystkie wartości mają być podane w złotych polskich brutto. Cena zamówienia ma być wyrażona za pomocą 

cyfry i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

3) Cena zawarta w ofercie ma zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia. 

XII. Opis sposobu przygotowania i składania ofert: 

1) Ofertę należy złożyć w języku polskim w formie pisemnej do Pełnomocnika Zamawiającego na adres Mentor 

S.A. ul. Bukowińska 10 lok. 98, 02-703 Warszawa bądź drogą elektroniczną w formie pdf na adres; 

malgorzata.szymanska@mentor.pl do dnia 17 kwietnia 2018 r. do godziny 16.00.  

2) Oferta złożona w formie pisemnej powinna być opisana w następujący sposób: 

„Oferta - ubezpieczenie grupowe PZLA” a oferta drogą mailową w formie pdf „ Oferta - ubezpieczenie grupowe 

PZLA” 

3) Oferta powinna być podpisana przez umocowanych prawnie przedstawicieli wykonawcy, upoważnionych do 

podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie 

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub z udzielonym pełnomocnictwem. 
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4) Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem ofertowym należy kierować na adres Mentor S.A.                  

ul. Bukowińska 10 lok. 98, 02-703 Warszawa lub malgorzata.szymanska@mentor.pl 

5) Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji po otwarciu ofert. W przypadku negocjacji 

oferenci zostaną poinformowani o ich terminie drogą elektroniczną na adresy podane w formularzu ofertowym 

6) Po zakończeniu negocjacji i ustaleniu ofert ostatecznych zostanie wybrany wykonawca, z którym zostanie 

zawarta umowa ubezpieczenia. 

7) Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian warunków zawartych w niniejszym zaproszeniu do 

składania ofert. 

8) Po zapoznaniu się z treścią oferty Zamawiający  może zwrócić się do wykonawcy o uzupełnienie dostarczonej 

dokumentacji lub wyjaśnienie poszczególnych kwestii. 

9) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

10) Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. 

11) Ofertę odrzuca się, jeżeli: 

a)    jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym lub dokumentacji postępowania; 

b) oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu postępowania zakupowego;  

c)     zawiera oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe, na poprawienie których wykonawca nie wyraził zgody, 

12) Zamawiający może unieważnić prowadzone postępowanie zakupowe na każdym jego etapie bez podawania 

przyczyn. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania. 
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