ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/GEOL/2017
DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA GRUPY STUDENTÓW STAŻYSTÓW
Zapytanie ofertowe związane z realizacją projektu nr POWR.03.01.00-00-S162/15 „GEOLOG
– strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla
studentów Instytutu Geologii UAM” przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w
terminie od 1.05.2016 r. do 31.01.2018 r. współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO
WER), Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1
Kompetencje w szkolnictwie.
1. Zamawiający:
1.1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań,
NIP 7770006350, REGON 000001293
1.2. Biuro Projektu GEOLOG, Instytut Geologii UAM, Bogumiła Krygowskiego 12, 61-680
Poznań, p. 168, tel. 61 829 6039, e-mail: geolog@amu.edu.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia:
2.1. Podstępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia
29.01.2004 r. z art. 4. pkt. 8 w/w ustawy: wartość zamówienia nie przekracza kwoty
30 000 euro oraz „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
2.2. Zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego zamówienia bez
wyłonienia oferenta i bez podania przyczyn.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
3.1.1. Zapytanie dotyczy objęcia ochroną ubezpieczeniową w zakresie i OC grupy 45
stażystów/ek, uczestników/ek projektu GEOLOG, ochrona w kraju i poza
granicami. Ochrona ubezpieczeniowa: w kraju – dla maksymalnie 41 osób,
zagranicą dla maksymalnie 5 os.. Obowiązki stażowe studenci stażyści
wykonywać będą w zakładach górniczych i przedsiębiorstwach poszukiwawczoeksploatacyjnych, firmach geologiczno-inżynierskich, geotechnicznych i
hydrogeologicznych oraz placówkach naukowo-badawczych zagranicą
obejmujących badania i prace w terenie (w tym na morskich statku badawczym
w kopalniach odkrywkowych i podziemnych, pracach wiertniczych i terenowych
związanych z pracami geotechnicznymi i hydrogeologicznymi).
3.1.2. Podstawowy przedmiot ubezpieczenia:
3.1.2.1. Świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu
3.1.2.2. Świadczenie na wypadek śmierci w wyniku NW
3.1.2.3. Transport oraz opiekę medyczną powypadkową na skutek NW
3.1.3. Szacowana liczba studentów stażystów kierowanych na badania – 45 osoby.
3.1.4. Zamawiający zastrzega prawo do zmniejszenia liczby skierowanych studentów
stażystów na badania maksymalnie do 50%, przy czym wykonawca wystawi
fakturę VAT obejmującą rzeczywistą liczbę zrealizowanych badań. Wykonawca

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
„GEOLOG” nr POWR.03.01.00-00-S162/15

Strona 1 z 3

4.
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nie będzie miał roszczeń wobec Zamawiającego w przypadku nie wyczerpania
całości przedmiotu zamówienia.
3.1.5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenia oraz uprawnienia oraz potencjał
organizacyjny i ekonomiczny do wykonania zamówienia.
3.1.6. Wykonawca wystawi imienne i zbiorcze (osobno) zaświadczenia dla 45
stażystów o objęciu ich ochroną ubezpieczeniową.
3.1.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby skierowanych studentów
stażystów w danym miesiącu.
Kod CPV zamówienia: 85121000-3
Miejsce i termin realizacji zamówienia:
5.1. Miejsce realizacji zamówienia: Poznań
5.2. Termin realizacji zamówienia: 1.07-31.12.2017.
Warunki udziału w postępowaniu:
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
- posiadania oddziału w Poznaniu,
- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału organizacyjnego i
ekonomicznego do wykonania zamówienia;
- mają możliwości wydania imiennych i zbiorczych (osobno) zaświadczeń dla 45
stażystów o objęciu ochroną ubezpieczeniową.
6.2. Niespełnienie warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Kryteria oceny oferty:
7.1. Kryterium ceny – waga kryterium 100%
7.2. Punkty za kryterium zostaną przyznane wg wzoru:
7.2.1. X=[A/B]
7.2.1.1.1. gdzie,
7.2.1.1.2. X – liczba punktów za kryterium
7.2.1.1.3. A – najniższa cena brutto wynikająca ze złożonych ofert,
7.2.1.1.4. B – cena brutto ocenianej oferty.

7.3. Podane w ofercie ceny są całkowite i ostateczne, uwzględniające wszystkie należne
składki, podatek i inne należności budżetowe które mogą wynikać z realizacji
umowy.
7.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w
przypadku, gdy podana kwota brutto przekroczy budżet projektu przewidziany na
realizację usługi.
8. Sposób przygotowania i złożenia oferty:
8.1. Termin i sposób złożenia oferty:
8.1.1. Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do siedziby
Zamawiającego (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, ul. B.
Krygowskiego 12, 61-680 Poznań) albo przesłać na adres e-mail:
geolog@amu.edu.pl, na formularzu Wzór oferty stanowiącym załącznik 1 w
terminie do 4.05.2017.…..
8.1.2. Oferty
złożone
po
w/w
terminie
nie
będą
rozpatrywane.
Imię nazwisko osoby odpowiedzialnej: mgr Marta Mitręga, Telefon: 61 829
6039, e-mail: geolog@amu.edu.pl
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9. Wykluczenia:
9.1. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie wskazanym w pkt.
6.1.
9.2. Nie będą rozpatrywane oferty które nie będą zawierały wszystkich treści zawartych
w formularzu Wzór oferty określony przez Zamawiającego.
9.3. Nie będą rozpatrywane oferty, z których wynika, że Oferent lub oferta nie spełniają
warunków udziału w postępowaniu.
9.4. Nie dopuszcza się możliwości zmiany podmiotu/osoby bezpośrednio realizującej
przedmiot zamówienia, na inną niż wskazana w ofercie.
9.5. Nie będą rozpatrywane oferty wykraczające poza możliwości techniczne
Zamawiającego dotyczą zapewnienia wymagań dotyczących realizacji przedmiotu
zamówienia.
9.6. W celu uniknięcia konfliktu interesów nie mogą być udzielane podmiotom
powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru 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, pełnieniu funkcji członka organu
nadzorczego
lub
zarządzającego,
prokurenta,
pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
10. Informacja o wynikach:
10.1.
Wybór oferty dokonywany jest w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym
kryteria i jest dokumentowany protokołem.
10.2.
Wykonawcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną o wynikach
postępowania w ciągu trzech dni roboczych od daty zakończenia zapytania
ofertowego.
11. Warunki udzielenia zamówienia:
11.1.
W przypadku kiedy otrzymane oferty będą przewyższały środki dostępne na
udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Oferentem.
Negocjacje dokumentowane będą notatką podpisaną przez obie zaangażowane
strony.
11.2.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez
podania przyczyny.
11.3.
Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do wyboru oferty i ogłoszenia wyników oraz realizacji projektu (zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.
U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
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