Znak sprawy: BZ-7.II/2020

Towarzystwa Ubezpieczeń
Wg rozdzielnika

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ
poprzedzonych składaniem ofert wstępnych na wykonanie zadania o nazwie:
„Ubezpieczenia komunikacyjne spółki Targi Kielce S.A.

Spółka Targi Kielce S.A. w Kielcach, przy ulicy Zakładowej 1 zaprasza do rokowań poprzedzonych
składaniem ofert wstępnych na wykonanie zadania o nazwie: „Ubezpieczenia komunikacyjne spółki
Targi Kielce S.A”.
I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są ubezpieczenia komunikacyjne spółki Targi Kielce.

II. Przewidywany termin wykonania
Dla ubezpieczeń komunikacyjnych okres od 01.01.2021- 31.12.2021
Okres 2-letni dodatkowo punktowany.
III. Miejsce i data składania oferty oraz wybór wykonawcy.
Ofertę należy przesłać na adres spółki: ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce do dnia 19 listopada 2020
roku do godz. 15.00.
Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie: „Ubezpieczenia komunikacyjne spółki Targi
Kielce S.A.”
Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do rokowań z wybranymi Wykonawcami
usług ubezpieczeniowych. Końcowy termin zawarcia umowy: do 31 grudnia 2020 roku.
IV. Ustalenie ceny i warunki płatności.
W ofercie należy określić wysokość składek/stawek, które nie ulegną zmianie przez czas trwania
umowy.

V. Kryterium wyboru
Przy wyborze Wykonawcy usług ubezpieczeniowych Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
1. Oferowana cena za zakres obowiązkowy – 77 %,
2. Przyjęcie klauzul fakultatywnych – 20%,
3. Ocena OWU (w tym wszystkie ryzyka w zamian za ryzyka nazwane) – 3%.
Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone w następujący sposób:
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Kryterium wyboru – cena
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez wykonawcę w formularzu
oferty. Ocena oferty w zakresie ceny zostanie obliczona z wykorzystaniem wzoru:

Ocena =

najniższa oferowana
rozpatrywanych ofert
cena ocenianej oferty

cena

spośród
x 100 pkt. x 77%

Kryterium wyboru – zakres pokrycia ryzyk fakultatywnych
Kryterium “zakres pokrycia ryzyk fakultatywnych” będzie rozpatrywane na podstawie ilości punktów
przyznanych wykonawcy za uwzględnienie w ofercie poszczególnych ryzyk i rozszerzeń dodatkowych
(zakres fakultatywny). Za uwzględnienie danego ryzyka lub rozszerzenia wymienionego w zestawieniu ryzyk
fakultatywnych, wykonawca otrzyma odpowiednio:
Ryzyka, rozszerzenia i klauzule dodatkowe
Ubezpieczenia komunikacyjne
1. Gwarantowana przez 12 mies.suma ubezpiecznia
2. Zniesienie franszyzy integralnej
3. Zawarcie umowy generalnej na 2 lata z wyrównaniem okresu ubezpieczenia
3. Objęcie ochroną szkód polegających na uszkodzeniu silnika wskutek
zassania wody
4. Klauzula uproszczonej likwidacji szkód
5. Klauzula automatycznego pokrycia

Ilość punktów
5 punktów
3 punkty
3 punkty
3 punkty
3 punkty
3 punkty

Ostateczna ocena oferty w zakresie pokrycia ryzyk fakultatywnych, zostanie obliczona
z wykorzystaniem wzoru:
Suma punktów przyznanych za uwzględnienie
poszczególnych ryzyk fakultatywnych
Ocena =
x 100 pkt. x 20%
20 pkt. (maksymalna ilość punktów do
uzyskania)
Zamówienie przyznane zostanie Wykonawcy, który uzyska najwyższą punktową ocenę łączną będącą
sumą ocen: za cenę i zakres pokrycia ryzyk fakultatywnych oraz dodatkowo 3 pkt. za jakość OWU
i oferty. Oceny będą zaokrąglane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
VI. Informacje dodatkowe
Termin związania Wykonawcy ofertą – 30 dni od daty jej złożenia do Ubezpieczającego.
1. Złożenie oferty oznacza akceptację warunków opisu przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający informuje, że nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych
z przygotowaniem oferty przez Wykonawcę usług ubezpieczeniowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy usług
ubezpieczeniowych, jak również nie wybrania żadnego Wykonawcy usług ubezpieczeniowych
bez podania przyczyn.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo określenia ostatecznego zakresu ubezpieczenia.
VII. Zawartość oferty
Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna uwzględnić informację z pkt V „Kryterium
wyboru” i składać się z dwóch części:
Część I – „Dokumenty formalno-prawne” – winna zawierać:
1. Nazwę i siedzibę Ubezpieczyciela oraz datę sporządzenia oferty.
2. Oświadczenie Ubezpieczyciela, że zapoznał się z warunkami niniejszego zaproszenia i nie
wnosi do nich zastrzeżeń.
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3. Oświadczenie Ubezpieczyciela, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia oraz zapoznał się
z przedłożonymi załącznikami i nie wnosi uwag i zastrzeżeń.
4. Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT o treści:
„Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jego pełna nazwa brzmi:
………………………………………..
. Nr NIP: ………………………………………….
5. Ogólne warunki ubezpieczeń będące przedmiotem zamówienia.
6. Oświadczenie Wykonawcy o zobowiązaniu się do natychmiastowego pisemnego
powiadomienia Zamawiającego w razie zaistnienia okoliczności i zdarzeń polegających na
złożeniu wniosku lub wszczęciu postępowania układowego, upadłościowego likwidacyjnego,
egzekucyjnego lub innych o podobnym skutku prawnym.
Część II – „Oferta cenowa” – winna zawierać:
1. Wypełniony przez Ubezpieczyciela dokument wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania.
2. Wypełniony przez Ubezpieczyciela dokument wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania.
3. Wypełniony przez Ubezpieczyciela dokument wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
niniejszego zapytania.
Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonymi formularzami.
Ofertę cenową wraz z formularzami należy umieścić w zamkniętej kopercie z napisem:
Rokowania – „Ubezpieczenia komunikacyjne spółki Targi Kielce SA”.
UWAGA:
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osoby upoważnione do
składania oświadczenia woli w imieniu oferenta. Do oferty dołączyć pełnomocnictwo.
VIII. Broker ubezpieczeniowy
Prowadzącym postępowanie jest broker ubezpieczeniowy Willis Towers Watson Polska sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa, Oddział w Krakowie,
31-526 Kraków, ul. Kielecka 1
Do obowiązków brokera należeć będzie bieżąca obsługa programu ubezpieczeniowego, w tym
reprezentowanie Zamawiającego w procesie likwidacji szkód.
Wszelkie informacje w sprawie przedmiotu zapytania ofertowego można uzyskać:
Na stronie: www.targikielce.pl/przetargi
W zakresie merytorycznym codziennie w godzinach: 8.00 – 15.30.- osobą odpowiedzialną za kontakt
z
oferentami są brokerzy ubezpieczeniowi: Anna Stec, tel. 605-125-814; email:
anna.stec@willistowerswatson.com
W zakresie proceduralnym Zamawiający - spółka Targi Kielce SA.
W przypadku odmowy złożenia oferty wstępnej, uprzejmie prosimy o przesłanie takiej informacji do
Targów Kielce S.A. w formie pisemnej.
W załączeniu:
1. Opis przedmiotu zamówienia.
2. Załącznik nr 1 Oferta - dokumenty formalno-prawne
3. Załącznik nr 2 Oferta cenowa.
4. Załącznik nr 3 Oferta zakresu fakultatywnego.
5. Załącznik nr 4 Wykaz pojazdów
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