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WARUNKI TECHNICZNE UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA  

Ubezpieczenie Majątkowe oraz Odpowiedzialności Cywilnej  Elewarr Sp.  z o.o. 

 

1. Zamawiający wymaga od Oferentów:. 

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Oferent 

przedłoży kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2021.1130 t. j. ze zm.), tzn. kopia zezwolenia Komisji 

Nadzoru Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004) na 

prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o 

posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli rozpoczęli działalność 

przed 28-08-1990r.), lub inny dokument jak zezwolenie właściwego organu na wykonywanie 

działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma 

siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w 

zakresie wszystkich grup ryzyka objętych przedmiotem zamówienia. 

2. Termin wykonania zamówienia. 

Usługą kompleksowego ubezpieczenia, opisanego w Specyfikacji zakresu ubezpieczenia majątkowego i 

Odpowiedzialności Cywilnej Elewarr Sp. z o.o.   należy objąć majątek i działalność  Elewarr w okresie: 

 od 18.05.2022 r.  do 17.05.2023 roku. 

3. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Oferentem. 

a) Informacji udziela  p. Robert Smolanka – rsmolanka@elewarr.com.pl, 

b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikowania wszelkich dokumentów, danych i 

informacji złożonych przez Oferenta. 

4. Termin związania ofertą.  

Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

5. Opis sposobu przygotowania ofert.  

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na Formularzu ofertowym – zał. Nr 1, a także  w 

załączeniu do Formularza ofertowego należy przedłożyć projekt polis: 

a) Majątkowej Elewarr, OC Elewarr, zgodnie z przedmiotem i zakresem ubezpieczenia opisanym w 

Specyfikacji Zakresu Ubezpieczenia Majątkowego  i OC Elewarr Sp. z o.o.  

Do oferty należy dołączyć podpisane Oświadczenie – Zał. Nr 2.  do Warunków technicznych. 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, tj. na wybrane zakresy ubezpieczenia.  
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Oferty częściowe, nie będą rozpatrywane. 

Oferta kompleksowa musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym 

opakowaniu z napisem „Oferta – Ubezpieczenie 2022 r.” z nazwą i dokładnym adresem i telefonem 

Oferenta. 

6. Miejsce i termin składania ofert. 

Ofertę na Kompleksowe ubezpieczenie Elewarr (w trzech zakresach) należy złożyć do dnia 

05.05.2022r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego - Elewarr Sp. z o. o., 00-710 Warszawa, Al. 

Wincentego Witosa 31. 

7. Miejsce i termin otwarcia ofert.  

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu tj. 05.05.2022r. o godz. 12.30, wyłącznie w obecności 

Zamawiającego. 

Zainteresowanym, na pisemny wniosek oferenta Zamawiający prześle informację dotyczącą złożonych 

ofert, przy czym podaje się dane wyłącznie w zakresie Nazwy Oferentów, którzy złożyli oferty. 

8. Kryteria i sposób oceny ofert.  

a) W toku dokonywania ocen złożonych ofert, Zamawiający może żądać od Oferentów udzielenia 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

b) Badanie i ocenę ofert dokona Komisja  powołana przez Zarząd Elewarr Sp. z o.o. w oparciu o 

wymagania postawione w Specyfikacji Zakresu Ubezpieczenia Majątkowego  i OC Elewarr Sp. z 

o.o.  

c) Kryteria oceny ofert:  - Kryterium cena  „C” – 100% 

Będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Oferenta w ofercie łącznej dla trzech 

zakresów ubezpieczenia, ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczone na podstawie 

poniższego wzoru: 

Cena = (najniższa oferowana cena spośród rozpatrywanych ofert / cena ocenianej oferty) X 100. 

 9. Wybór oferty Towarzystwa Ubezpieczeniowego. 

Zamówienie przygotowania stosownych polis zostanie udzielone Oferentowi, który otrzyma najwyższą 

liczbę punktów  podanych wyżej w kryterium oceny ofert i spełni warunki wymagane w SIWZ. 

a)   Dopuszcza się prowadzenie negocjacji z Oferentami. 

b)   Oryginały polis ubezpieczeniowych Zamawiający otrzyma w terminie nie dłuższym  niż 4 dni 

kalendarzowe, od dnia przekazania Oferentom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, 

zawiadomienia o wyborze oferty. 

10. Inne postanowienia, wyjaśnienia. 

a. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. 

b. Oferentem może być wyłącznie Zakład Ubezpieczeniowy. Zamawiający dopuszcza składanie 

kompleksowych ofert ubezpieczeniowych przez Oferentów działających wspólnie ( w konsorcjum, 

w koasekuracji, itp.). 
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c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego  postępowania bez podania 

przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 

 d. Zamawiający w zakresie udzielania zamówień nie podlega obowiązkowi stosowania ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2021.1129 t. j. ze zm.), a uczestnikom 

postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przywołanej Ustawie.  

 


