
 

Projekt „Lepsze jutro” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Wodzisław Śl., dnia 11.03.2022r.  

Rozeznanie rynku 

dotyczące przedstawienia oferty cenowej na indywidualne ubezpieczenie uczestników projektu 

od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w ramach projektu pt. „Lepsze jutro” nr 

RPSL.07.01.03-24-0040/21-004 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020.  

Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w aktualnie 

obowiązujących „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 r. 

 

1. Zamawiający 

„L. & P.” Sp. z o.o. Agencja Zatrudnienia. Nr certyfikatu 6828. 

44-300 Wodzisław Śląski 

ul. Ks. Płk. W.Kubsza 27, Ip. 

NIP 647 254 37 74 

REGON 241819101  

 

2. Osoba uprawniona do kontaktów 

Osoba uprawniona do kontaktów ze strony Zamawiającego:  

Piotr Ochojski – koordynator projektu ds. technicznych 

tel.: 609-540-539 

e-mail: biuro@lp.info.pl 

 

3. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie indywidualne 100 uczestników projektu od 

Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), obejmujące w swoim zakresie co 

najmniej: 

a) śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,  

b) śmierć ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego, 

c) trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku, 

d) koszty leczenia ubezpieczonego – następstwa nieszczęśliwego wypadku, 

e) pobyt ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku, 

f) koszty rehabilitacji ubezpieczonego – następstwa nieszczęśliwego wypadku. 

          Okres ochrony: co najmniej 1 rok. 
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          Zakres ubezpieczenia musi obejmować co najmniej czas przebywania uczestnika 

          projektu w przewidzianych dla niego formach wsparcia. 

 

4. Termin realizacji zamówienia 

Przewidywany termin realizacji zamówienia marzec 2022r – czerwiec 2023r, w 

zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników projektu.  

 

5. Wymagania dotyczące sporządzenia oferty 

1) Przedstawiona cena wykonania usługi musi zawierać wszelkie obciążenia 

publicznoprawne, w przypadku konieczności ich poniesienia.  

2) O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy 

     spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej 

              działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

              posiadania. 

3) Oferent składający ofertę, nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo 

Zamawiającym, zgodnie z Załącznikiem nr2 do niniejszego Rozeznania rynku. 

4) Oferta musi zawierać cenę jednostkową oraz wartość brutto zamówienia, zgodnie z 

Załącznikiem nr1 do niniejszego Rozeznania rynku. 

5) Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

6. Forma, termin i miejsce składania ofert 

1) Złożona oferta powinna zawierać dane wymagane w Załącznikach nr 1 oraz nr 2. 

2) Ofertę można przesłać w formie pisemnej na adres Zamawiającego (decyduje data 

wpływu) lub elektronicznej na adres biuro@lp.info.pl., bądź złożyć w siedzibie 

Zamawiającego. 

3) Oferty należy przesłać lub złożyć najpóźniej do dnia 19.03.2022r.  

 

7. Kryteria wyboru oferty 

W postępowaniu przedmiotowym przy wyborze najkorzystniejszej oferty, 

Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę oferty. 

Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o następujące kryterium: 

Cena brutto składki w zł za 1 ubezpieczonego - 100 % (100 pkt). 

 

8. Wykaz załączników 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie 
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Załącznik Nr 1 do Rozeznania rynku z dnia 11.03.2022r.  

Formularz ofertowy 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie z 

wymogami opisu przedmiotu zamówienia, zawartymi w Rozeznaniu rynku na indywidualne 

ubezpieczenie uczestników projektu od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) z dnia 

11.03.2022r. 

  

L.p. Nazwa usługi 

Max 

liczba 

osób 

Składka                                 

brutto                             

za 1 

uczestnika  

Wartość 

brutto  (1 x 

2) 

    1 2 3 

1. 

 
Indywidualne ubezpieczenie uczestnika projektu 

NNW  
 

100 

   

Oświadczam, że spełniam wymagania, o których mowa w Rozeznaniu rynku z dnia 

11.03.2022r. 

Znana jest mi treść Rozeznania rynku i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki 

w nim zawarte.  

W przypadku otrzymania zlecenia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

 

Dane Oferenta do kontaktu: 

Nazwa…………………………………….. 

Adres……………………………………… 

Tel./fax………………………………….. 

e-mail……………………………………. 

osoba wyznaczona do kontaktu…………………………………..  

 

 

……………………………………, dnia …………………………………. 
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Załącznik Nr 2 do Rozeznania rynku z dnia 11.03.2022r.  

 

Oświadczenie 

 

 

 

…………………………………………………… 

Imię i nazwisko lub nazwa i adres Wykonawcy 

 

Ja, niżej podpisany oświadczam, że ………………………………………………………………………………………… 

                                                                    Imię i nazwisko lub nazwa i adres Wykonawcy 

nie jest powiązany/a z „L.&P.” Sp. z o.o. 44-300 Wodzisław Śl, ul. Ks. Płk. W. Kubsza 27 

osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiemy wzajemne 

powiązania pomiędzy „L.&P.” Sp. z o.o. 44-300 Wodzisław Śl, ul. Ks. Płk. W. Kubsza 27 lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu „L.&P.” Sp. z o.o. 44-300 

Wodzisław Śl, ul. Ks. Płk. W. Kubsza 27 lub osobami wykonującymi w imieniu „L.&P.” Sp. z o.o. 

44-300 Wodzisław Śl, ul. Ks. Płk. W. Kubsza 27 czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury 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. 

 

 

 

 

 

    ……………………………………,dnia                                                 …………………………………. 

                                                                                                                                       Podpis osoby uprawnionej do 

                                                                                                                                       reprezentowania Wykonawcy                      
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