
 

 

Opole, 2017-08-24 

WOF.261.1.92.2017 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na usługę o wartości netto poniżej 30 000 € 

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na podstawie art. 4 

pkt 8 tej ustawy.  

 

I. Zamawiający: 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu 

ul. Obrońców Stalingradu 66 

45-512 Opole 

e-mail: sekretariat.opole@rdos.gov.pl 

tel. 77 45 26 230 

fax. 77 45 26 231 

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest ,,ubezpieczenie samochodów służbowych będących 

w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, na okres roku od daty 

końca obowiązującej polisy”. 

 

III. Określenie przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie samochodów służbowych będących 

w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, na okres roku od daty 

końca obowiązującej polisy. 

2. Zamawiający wymaga, aby ubezpieczenie obejmowało, co najmniej poniższy zakres: 

a) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 

za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC), 

b) Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z ruchem 

pojazdów (NNW) – suma gwarancyjna w ubezpieczeniu NNW kierowcy i pasażerów 

10 000,00zł, świadczenie z tytułu śmierci w wysokości 100% sumy ubezpieczenia; 

c) Ubezpieczenia pojazdów od uszkodzeń Auto Casco/KR, w tym: 

- system rozliczania szkód do AC Serwisowy (naprawa bezgotówkowa w ASO), 

- zniesiona amortyzacja części do wymiany, 

- trzymanie wartości pojazdu przez okres 12 miesięcy, 

- zniesienie konsumpcji sum ubezpieczenia; 

d) Ubezpieczenie „Assistance” Polska: 

- dla kierowcy i pasażerów pojazdów w związku z następującymi zdarzeniami: wypadek, 

awaria, kradzież, brak paliwa uniemożliwiająca kontynuację jazdy, 

- zakresem ubezpieczenia objęte jest: holowanie, bez względu na odległość od siedziby 

RDOŚ w Opolu – do miejsca wskazanego przez kierowcę, lub po uzgodnieniu – do 

najbliższego warsztatu naprawczego, a w razie braku paliwa – jego dostarczenie w ilości 

wystarczającej aby dojechać do najbliższej stacji benzynowej; 
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e) Ubezpieczenie Auto Szyba. 

 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umów ubezpieczeniowych na 

samochody służbowe w różnych terminach, w zależności od zawartych dotychczas polis 

ubezpieczeniowych, wg tabeli poniżej: 

 

 Model samochodu Aktualna polisa 

Ad.1) Suzuki Ignis 1.3 4x4 do 15.10.2017r. 

Ad.2) Hyundai IX35 2.0 Comfort do 25.09.2017r. 

 

4. Dodatkowe dane wymagane do przedstawienia oferty ubezpieczenia, zawarte są poniżej: 

a) SUZUKI IGNIS 1.3 4x4 Snow White 

Rok produkcji 2007 

Data pierwszej rejestracji: 04.01.2008 r. 

Pojemność 1328 cm3 

Il. drzwi: 5 

Przebieg 137 000 km 

Nr rejestracyjny: OP 0082C 

Nr nadwozia (VIN): TSMMHY51S00302059 

Rodzaj zabezpieczenia pojazdu: Immobiliser (fabryczny) 

 

b) Hyundai IX 35 2.0 Comfort 

Rok produkcji 2011 

Data pierwszej rejestracji: 26.09.2011 r. 

Pojemność 1998 cm3 

Il. drzwi: 5 

Przebieg 93 000 km 

Nr rejestracyjny: OP 0481A 

Nr nadwozia (VIN): TMAJU81BCCJ223589 

 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia na każdy 
samochód u innego oferenta. 
6. Miejsce garażowania obu pojazdów – parking strzeżony. 
 
 

 

 

IV. Wymagania stawiane Wykonawcom: 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: posiada uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 



 

  

 

obowiązek ich posiadania, posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim 

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 
V. Kryteria oceny ofert 

1. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie brał pod uwagę cenę 

złożonej oferty. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dalszych negocjacji z wykonawcą, którego oferta 

okaże się najkorzystniejsza. 

3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej – na jeden lub oba samochody. 

 
 

VI. Istotne postanowienia umowy 

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu wdrożyła system zarządzania 

środowiskowego zgodny z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji 

w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) oraz uzyskała wpis do rejestru 

EMAS. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką 

Środowiskową naszego urzędu, dostępną na stronie internetowej Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska w Opolu. 

2. Płatność za polisy zostanie dokonana na początku ubezpieczenia, jako jednorazowa 

wpłata. Zamawiający nie dopuszcza możliwości spłat ratalnych / w transzach. 

3. Przedstawiona cena powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego  

i pełnego wykonania umowy. 

4. Zamawiający dopuszcza franszyzę integralną w wysokości nie wyższej niż 300 zł. 

 

 

VII. Termin wykonania: 

Okres obowiązywania polis ubezpieczeniowych (1 rok od daty końca obowiązującej polisy): 

1) Suzuki Ignis 1.3 4x4 16.10.2017 – 15.10.2018 

2) Hyundai IX35 2.0 Comfort 26.09.2017 – 25.09.2018 

 
VIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

Oferty należy dostarczyć wg załączonego formularza ofertowego, stanowiącego załącznik 

nr 1 niniejszego zapytania, do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, 

ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole, pokój 4.31 A, lub wysłać na adres poczty 

elektronicznej: zampub.opole@rdos.gov.pl do dnia 30.08.2017 r.  

Każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

IX. Wskazanie osób upoważnionych do kontaktu z wykonawcami 

Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są 

przedstawiciele Zamawiającego: 

- Magdalena Spychalska – pok. 4.19, tel. 77-45-26-249. 

 



 

  

 

Niniejsze rozpoznanie cenowe jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem Generalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie udzielania zamówień 

publicznych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i w regionalnych dyrekcjach ochrony 

środowiska (Dz. Urz. GDOŚ poz. 8) z późn. zm. 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny. 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy.



 

 

Załącznik nr 1  

WOF.261.1.92.2017.MS 

 

Formularz ofertowy 

dot. ubezpieczenia samochodów służbowych będących w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Opolu, na okres roku od daty końca obowiązującej polisy. 

 

Dane wykonawcy: 

Nazwa: ……………………………………………………...…….………………… 

Adres:  ……………………………………………………...…….………………… 

NIP:  ……………………………………………………...…….………………… 

REGON: ……………………………………………………...…….………………… 

Nr telefonu: ……………………………………………………...…….………………… 

Adres e-mail: ……………………………………………………...…….………………… 

 

 

1. Oferuję/emy realizację zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym za 

cenę ryczałtową brutto (w tym podatek vat zgodnie z obowiązującymi przepisami): 

 

Lp 
Przedmiot 

ubezpieczenia 
OC, NNW 

Cena brutto 

AC/KR, 
Assistance 
Cena brutto 

Auto szyba 
Cena brutto 

Łączna 
wartość 

składki brutto 

1 Suzuki Ignis 1.3 4x4     

2 
Hyundai IX35 2.0 
Comfort 

    

 

2. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń, uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty. 

3. Oświadczam, że cena podana w pkt 1 zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem 

zamówienia, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego i jest ceną ostateczną. 

4. Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od 

upływu terminu składania ofert. 

5. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się zawrzeć umowę 

w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

6. Oświadczam, że posiadam niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę 

i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia.  



 

 

7. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności. 

8. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

…………………………. 

Miejscowość, Data 

       ……………………………………………… 

             /podpis Wykonawcy/ 

 

 


