
  
 
 

 
Projekt wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

 
„Niepełnosprawny pracownik 50+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej 

niepełnosprawnych biernych zawodowo mieszkańców województwa lubuskiego w wieku 

powyżej 50 roku życia” 

 
 

Lider:         Partner:  
 

 

 

St
ro

n
a1

 

Gorzów Wielkopolski, 16.02.2017 r. 
 

Rozeznanie rynku nr 09/012/2017 
Dotyczące zakupu ubezpieczenia NNW dla uczestników staży zawodowych w ramach projektu 

„Niepełnosprawny pracownik 50+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych 
biernych zawodowo mieszkańców województwa lubuskiego w wieku powyżej 50 roku życia” 

 
Kontraktor Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku dotyczącej 
zakupu ubezpieczenia NNW dla uczestników staży zawodowych w ramach projektu „Niepełnosprawny 
pracownik 50+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych biernych zawodowo 
mieszkańców województwa lubuskiego w wieku powyżej 50 roku życia”. 
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2014-2020, w ramach Działania 6.2. Aktywizacja zawodowa 
osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. 
 
Projekt realizowany jest przez firmę Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z firmą Clar System S.A. 
w okresie 01.01.2017 r. do 31.10.2017 r. na terenie województwa lubuskiego. 
 
Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem 
w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 
1. Zamawiający:  Kontraktor Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 75, lokal 69, 60-523 Poznań 

 
2. Przedmiotem zamówienia jest zakup ubezpieczenia NNW dla uczestników staży zawodowych 

w ramach projektu „Niepełnosprawny pracownik 50+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej 
niepełnosprawnych biernych zawodowo mieszkańców województwa lubuskiego w wieku powyżej 50 
roku życia”. 

 
3. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 66512100-3 Usługi 

ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
 

4. Miejsce świadczenia usługi: woj. lubuskie. 
 

5. Całość zamówienia obejmuje ubezpieczenie 30 osób, w tym 17 kobiet i 13 mężczyzn, którzy będą 
uczestniczyć w  3 miesięcznych stażach zawodowych w okresie od marca 2017 do września 2017. 
Ubezpieczenie NNW obejmie uczestników w trakcie ich udziału w stażach zawodowych. Suma 
ubezpieczenia wynosi 10 000 zł. 
 

Szczegółową specyfikację zamówienia przedstawiono w Załączniku  nr 1 do rozeznania rynku. 
Brak przesłania podpisanego Załącznika nr 1 lub niespełnienie przez Oferenta wymagań dot. zakresu 
i sumy ubezpieczenia będą skutkowały wykluczeniem oferty z postępowania. 
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6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. 
 

7. Brak powiązań z Zamawiającym. 
O realizację zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo 
z Kontraktor Sp. z o.o. i/lub Clar System S.A. lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w ich imieniu lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, przy czym przez powiązanie kapitałowe lub 
osobowe rozumie się: 
- uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji,  
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
- pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości co do bezstronności w wyborze Oferenta, w szczególności pozostawanie 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. 

 
Spełnienie przez Oferentów ww. wymagań odbywać się będzie na podstawie Oświadczenia o braku 
powiązań z Zamawiającym i/lub Partnerem Projektu złożonego zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 2 do rozeznania rynku. 
 
Brak przesłania podpisanego Oświadczenia lub niespełnienie przez Oferenta ww. wymagań będzie 
skutkowało wykluczeniem oferty z postępowania. 
 
8. Kryteria wyboru ofert: cena ubezpieczenia brutto za osobę/miesiąc – 100% 
 
X = (Xm : Xc) x 100 pkt 
 
gdzie: 
X – liczba punktów za kryterium cena brutto za osobę/miesiąc 
Xm – najniższa cena brutto za osobę/miesiąc spośród wszystkich złożonych ofert 
Xc – cena brutto za osobę/miesiąc oferty ocenianej 
 
Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. 
Ocenie poddawane będą tylko oferty, które nie zostały wykluczone z postępowania. Za najkorzystniejszą 
uznanie zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich złożonych ofert, 
z zastrzeżeniem pkt. 9. 
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9. Uwagi 
W przypadku, gdy wszyscy Oferenci złożą oferty, w których cena brutto za osobę/miesiąc przekroczy 
kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, Zamawiający podejmie negocjacje 
cenowe z Oferentem, którego oferta uzyskała najwięcej punktów na etapie oceny, celem obniżenia ceny 
w stosunku do przedstawionej w ofercie. 
 
Jeżeli negocjacje te nie zakończą się powodzeniem, Zamawiający ma prawo odstąpienia od podjęcia 
współpracy z Oferentem, który nie wyraził zgody na obniżenie ceny w stosunku do przedstawionej w 
ofercie i podjęcia negocjacji cenowych z kolejnymi Oferentami wg liczby punktów uzyskanych przez ich 
oferty na etapie oceny. 
 
Jeżeli wybór ofert i procedura negocjacyjna nie zakończą się rozpoczęciem współpracy z jednym 
Oferentem, rozeznanie rynku zostanie unieważnione. 

 
10.  Zawartość oferty:  
Kompletna oferta musi zawierać:  
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1, wraz z ceną brutto za osobę/miesiąc. 
2. Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym i/lub Partnerem Projektu 

– Załącznik nr 2. 
 

Ofertę i oświadczenia należy składać wyłącznie na załączonych do ogłoszenia formularzach. Wszystkie 
dokumenty muszą zostać czytelnie podpisane przez Oferenta, tj. podpisane w sposób umożliwiający 
identyfikację personaliów osoby je podpisującej lub też podpisane i opatrzone pieczęcią imienną 
Oferenta. 
 
11. Termin składania ofert: 23.02.2017, godzina 16.00. 
Informacja o rozstrzygnięciu rozeznania rynku pojawi się na stronie internetowej Zamawiającego, prócz 
tego każdy Oferent otrzyma informację drogą mailową. 
 
12. Miejsce i sposób składania ofert (alternatywnie):  
1. Mailowo na adres j.podgorska@kontraktor.biz.pl. W przypadku ofert składanych drogą mailową, 

należy załączyć podpisane przez Oferenta czytelne skany dokumentów. W temacie wiadomości 
prosimy umieszczać „Odpowiedź na rozeznanie rynku nr 09/012/2017”. 

2. Osobiście w biurze projektu, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kombatantów 34 pok. 409. 
3. Pocztą, na adres biura projektu podany powyżej, z dopiskiem: „Odpowiedź na rozeznanie rynku nr 

09/012/2017” (decyduje termin dostarczenia przesyłki pod wskazany adres). 
 
13. Osoba do kontaktu: Kierownik projektu, Joanna Podgórska, tel. 663 770 613 
 
14. Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym i/lub Partnerem Projektu 

mailto:j.podgorska@kontraktor.biz.pl

