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OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - uslugi 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiajllcy - Gmina Baboszewo, zaprasza Wykonawcow do zlozenia oferty na ubezpieczenia 
komunikacyjne pojazdow mechanicznych stanowillcych wlasnosc Gminy Baboszewo. 

1. NAZW A I ADRES ZAMA WIAJJ\CEGO. 

Gmina Baboszewo 
ul. Warszawska 9A, 09 -130 Baboszewo, wOj. mazowieckie 
NIP 5671790440, REGON 130378054 
tel. (23) 66 11 091, fax (23) 66 11 071 
e-mail: zp@gminababoszewo.pl;urzad@gminababoszewo.pl 

www.ugbaboszewo.bip.org.pl 

2.PRZEDMIOT ZAMOWIENIA: 
Ubezpieczenia lmmunikacyjne pojazdow mechanicznych stanowillcych wlasnosc Gminy Baboszewo. 

Z uwagi na wartosc zamowienia nie przekraczajllCll wyra.zonej w z!otych rownowartosci kwoty 30.000 euro 
post~powanie jest prowadzone bez stosowania przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien 
publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 1579 ze zm.). 
Podstawa prawna: art. 4 pkt S ww. ustawy. 

Zamowienie prowadzone jest w trybie umieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej i tablicy og!oszen 
Zamawiajllcego. 

2.1.0PIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: 
1.Ubezpieczenia komunikacyjne pojazd6w mechanicznych b~dllcych w!asnoscill Gminy Baboszewo wg. za!. nr 7 

do ogloszenia: 
- od poz. I do poz.15 - wlasnosc: Urzlld Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, 
- od poz.16 do poz.23 - wlasnos6: Zaklad Wodocillg6w i Kanalizacji w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 
09-130 Baboszewo. 
2) Przedmiot zamowienia obejmuje: 

I) obowi,!zkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow mechanicznych (OC PPM), 
2) ubezpieczenie autocasco (AC), 
3) ubezpieczenie nast~pstw nieszczySliwych wypadkow kierowcy i pasa.zerow w zwil)Zku z ruchem pojazdow 

(NNW), 
4) ubezpieczenie assistance (ASS). 

Nomenklatura wg Wspolnego Siownika Zam6wieit CPV: 
66512100-3 uslugi ubezpieczenia od nastl'pstw nieszcz~sliwych wypadk6w, 
665141 10-0 uslugi ubezpieczel\ pojazdow mechanicznych, 
66516100-1 uslugi ubezpieczenia pojazdow mechanicznych od odpowiedzialnosci cywilnej 

3.WARUNKI UDZIALU W POSTJi/POWANIU: 

3.1.0 udzielenia zamowienia mogll ubiega6 si~ Wykonawcy, ktorzy spe!niajll warunki dotyczllce posiadania 
uprawnieIi do prowadzenia dzialalnosci ubezpieczeniowej. 

- Wykonawca spelni warunek udzialu w postypowaniu jezeli wykaze, ze posiada uprawnienia do wykonywania 
dzialalnos6 ubezpieczeniow,! w mysl ustawy z dnia 11.09.2015 1'Oku 0 dzialalnosci ubezpieczeniowej i 
reasekuracyjnej co najmniej w zakresie ryzyk objl'tych przedmiotem zam6wienia. 



4.SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY: 
I. Oferta powinna bye sporz~dzona na "Formularzu ofertowym" Iwzor - zalqeznik Nr II, podpisana przez osobl'/y 

uprawnione do wystl'Powania w imieniu Wykonawcy i opatrzona pieczl'ci~ Wykonawcy. 

2. Do oferty naleZy za!~czy6 nastl'puj~ce dokumenty: 
I)aktualne zezwolenie na wykonywanie dzialalnosci ubezpieczeniowej, 0 kt6rym mowa w ustawie z dnia II 
wrzesnia 20 IS r 0 dzia!alnosci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w dziale I w zakresie ubezpieczen 
maj~tkowych i komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1170 ), a w przypadku gdy rozpocz~! on 
dzia!alnos6 przed wejsciem w zycie Ustawy z dnia 28 Iipca 1990 r. 0 dzia!alnosci ubezpieczeniowej 
zaswiadczenie Ministra Finans6w 0 posiadaniu zgody na wykonywanie dzia!alnosci ubezpieczeniowej 
reasekuracyjnej. 

2) pe!nomocnictwo do podpisania oferty w przypadku sk!adania oferty przez pe!nomocnika. 

3. W toku oceny ofert Zamawiaj~cy moze z~da6 od Wykonawc6w wyjasnien dotycz~cych tresci z!ozonej oferty. 

4. Zamawiaj1)cy poprawi w tekscie oferty oczywiste omy!ki pisarskie i rachunkowe (z uwzgll'dnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek) w obliczeniu ceny. 

4.KRYTERIUM OCENY OFERT: 

1) eena (suma sk!adek za wszystkie ubezpieczenia komunikacyjne) - waga kryterium 95% 

2) zaakeeptowanie klauzul dodatkowyeh - waga kryterium 5% 

Oferty bl'd'l oceniane w kryterium nr 1 "Cena" (L '"'' - waga 95%) poprzez por6wnanie ceny oferty badanej do 
ceny najnizszej ze wszystkich ofert niepodlegaj1)cych odrzucenin, wg ponizszego wzoru: 

gdzie: 

Leena - Iiczba uzyskanych pUllkt6w dla kryterium "Cella" ocenianej oferty, 

Cmin - cena w ofercie z najnizsz1) cen~, 

Cb - cena w ofercie ocenianej (badanej), 

95 - waga kryteriwll "cena". 

Kryterium nr 2 zaakceptowanie Idauzul dodatkowych - ocena kryterium pol ega na przyznaniu punkt6w za 
wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzaj'lcych ochronl' ubezpieczeniow'l wg. nastl'Puj'lcych zasad: 

• za rozszerzenie ochrony 0 klauzuII': "Likwidacja szk6d - wykonanie ogll'dzin pojazdu w cillgu 2 dni 
po zgloszeniu szkody" zostanie przyznanych 30 punkt6w, 

• za rozszerzenie ochrony 0 klauzull': "Klauzula srodk6w niedozwolonych" zostanie przyznanych 30 
punkt6w, 

• za rozszerzenie ochrony 0 klauzull': "Klauzula pojazdu zastl'pczego" zostanie przyznanych 20 
punkt6w, 

• za rozszerzenie ochrony 0 klauzull': "Klauzula raZ'lcego niedbalstwa" zostanie przyznanych 20 
punkt6w, 



Oferty b~dlj podlegaly ocenie w kryterium 2 wedlug nast~pujljcego wzoru: 

Kmax 
Lk - liczba punkt6w przyznana ofercie za zaakceptowanie klauzul dodatkowych, 
Kb - liczba punkt6w w ofercie ocenianej (badanej), 
Kmax - maksymalna Iljczna liczba punktow za zaakceptowanie klauzul dodatkowych uzyskana wsr6d badanych 

ofert, 

6 - waga kryterium "zaakceptowanie klauzul dodatkowych". 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty na cz~sc 2 zam6wienia w powiljzaniu z przedstawionym wyzej kryterium 
Zamawiajljcy b~dzie poslugiwal si~ nast~pujljcym wzorem: 

Po = L"", + Lk 

gdzie: 
Po - calkowita liczba punk6w przyznana ofercie, 
L '"'' - liczba punktow przyznana ofercie za spelnienie kryterium "Cena", 
Lk -liczba przyznanych punk6w badanej ofercie za kryterium "Zaakceptowanie klauzul dodatkowych". 

Za najkorzystniejszlj zostanie uznana oferta, kt6ra uzyska najwyzszlj liczb~ punkt6w stanowiljclj sum~ punkt6w 
przyznanych w poszczeg6lnych kryteriach 

5. TERMIN SKLADANIA OFERT: 
Oferty nale:i:y skladac do dnia 13 listopada 2018 r. do godziny 11:00 

6. MIEJSCE I SPOSOB SKLADANIA OFERT: 
6.1.0ferty mozna skladac: 

1) przesylkfl pocztowlj, kurierskfl lub osobiscie w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 
w Urz~dzie Gminie Baboszewo - KANCELARIA OGOLNA, 09-130 Baboszewo, 
ul. Warszawska 9A 
Kopert~ nale:i:y opisac nastypujqCo: 
Oferta na zadanie pod nazw'l: Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdow mechanicznycll stanowiqcych 
wlasnosc Gminy Baboszewo. Nie otwierac przed dniem 13 listopada 2018 r. godz. 11:05". 

Na kopercie opr6cz opisu jak wyzej nalezy umiescic nazw? i adres Wykonawcy. 

2) pocztfl elektronicznq. 
Oferty w fonnie elektronicznej nale:i:y wysylac na adres: zp@gmil1ababoszewo.pl W tresci tytuhl wiadomosci 
e-mail nalezy wpisa6: Of crt a na ubezpieczenia komnnikacyjne pojazd6w mechanicznych stanowi,!cych 
wlasnosc Gminy Baboszewo. 
Nie otwierac przed dniem 13 listopada 2018 r. godz. 11:05". 

6.2. Oferty zlozone po godz. 11 :00 bez wzgl~du na form~ zlozenia zostanlj zwr6cone z odpowiedniq adnotacj!). 

7. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: 

Ubezpieczenie rna obejmowac okres od 15 listopada 2018 r. do 14listopada 2020 r. 

8. !NNE INFORMACJE: 
8.1. Informacja dot. zalmzu powil!zan osobowych lub lmpitalowych. 
l.W celu unikni~cia konfliktu interes6w zam6wienie nie moze bye udzielone podmiotom powiflzanym osobowo 
lub kapitalowo z Zamawiajflcym. 



Przez powiljzania kapitalowe lub osobowe rozumie si~ wzajemne powil)Zania mi~dzy Zamawiajljcym lub osobami 
upowaznionymi do zaciljgania zobowiljzaft w imieniu Zamawi'liljcego lub osobami wykonujljcymi w imieniu 
Zamawiajljcego czynnosci zwil)Z,me z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 
Wykonawclj, poleg'liljce w szczegolnosci na: 
I) uczestniczeniu w spolcejako wspolnik spo/ki cywilnej lub spolki osobowej, 
2) posiadaniu co najmniej 10 % udzialow lub akcji, 
3) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzljdzajljcego, prokurenta, pemomocnika, 
4) pozostawaniu w zwiljZku malzellsldm, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosU1lku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 
Powyzsze oswiadczenie wykonawca sklada w ofercie. 

8.2. Ol<reslenie warunk6w istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzouego post~powania 
o udzielenie zam6wienia, 0 ile przewiduje si~ mozliwosc zmiany takiej umowy: 
l.zamawiajljcy przewiduje mozliwose wprowadzenia nizej wymienionych zmian postanowien zawartej umowy 
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy w zakresie: 

I) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, 
2)zmiany termin6w platnosci, wysokosci i liczby rat sk!adki; w przypadku bralm srodkow na zaplatl' skladek 
przez Zamawiajljcego w terminie przewidzianym w lU1lowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej 
zwyzki wysokosci skladki przy rozlozeniujej na raty, 

2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastljpie, w przypadku: 
I) rozszerzenia zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiajljcego w przypadku 

ujawnienia si~ bljdi powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie przewidzianego wczesniej 
w niniejszej umowie, 

2) zmniejszenia zakresll ubezpieczenia czego nie mozna bylo przewidziee w chwili zawierania U1l1owy, 
zjednoczesnym proporcjonalnym zmniejszenie1l1 sldadki ubezpieczeniowej okreslonej § 4 ust.! 
umowy. 

3 )zmiany stawki podatku od towar6w i uslug, 
4 )z1l1iallY wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracl' albo wysokosci mini1l1alnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepis6w ustawy z dnia 10 paidziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za 
pracl', 

5) zmiany zasad podlegania ubezpieczenio1l1 spolecznymlnb nbezpieczeniu zdrowotne1l1u lub wysokosci 
stawki sHadId na nbezpieczenia spoleczne lub zdrowotne - jezeli Z1l1iany te bl'dlj mialy wplyw na koszty 
wykonania zamowienia przez wykonawcl'. 

3. Warunkiem wprowadzenia zmian wY1l1ienionych w ust.3 pkt 1-5 jest zlozenie pisemnego wniosku przez Stron~ 
inicjujljclj zmianl'. 

4. Wykonawca do wniosku 0 zmianl' umowy na podstawie ust. 3 pkt 3-5 zalljcza dokumenty potwierdzajljce 
wplyw zmian w podatku VAT lub/i z1l1ian wysokosci 1l1inimalnego wynagrodzenia lub/i z1l1ian zasad 
podlegania ubezpieczeniu spoleczne1l1u, na koszty wykonania za1l1owienia przez Wykonawcl', w szczeg6lnosci: 

I)przyjl'te przez Wykonawcl' zasady kalkulacji wysokosci kosztow wykonania lI1l1owy oraz zalozenia co do 
wysokosci dotychczasowych oraz przyszlych kosztow wykonania U1l1OWY, wraz z dokumentami 
potwierdzajljcytni prawidlowose przyjl'tych zalozeft -taki1l1ijal< umowy 0 pracl' lub dokllmenty potwierdzajljce 
zgloszenie pracownikow do ubezpieczell; 
2)wykazanie wplywn z1l1ian, 0 ktorych mowa w liSt. 3 Umowy, na wysokose kosztow wykonania umowy przez 
Wykonawcl'; 
3)szczegolowlj kalkulacj~ proponowrulej zmienionej wysokosci sldadki naleznej Wykonawcy oraz wykazanie 
adekwatnoki propozycji do zllliany wysokosci kosztow wykonania U1l10wy przez Wykonawc~. 

5. Zrunawiajljcy przewiduje 1l10zliwose dokonrulia Z1l1irul postanowiell zawartej U1l10wy w stosunku do tresci oferty 
w przypadku, gdy lljczna wartose zlllian jest mniejsza od 10% wysokosci sldadki okreslonej w §4 ust. 1 umowy. 

6. Wykonawc~, ktoremu Zamawi'liljcy udzielil zamowienia moze zastljpi6 nowy Wykonawca powstaly w wyniku 
polljczenia, podzialll, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub 
jego przedsi~biorstwa, 0 ile nowy wykonawca spelnia warllnki udzialu w post,powaniu 0 udzielenie zrunowienia 
publicznego, nie zachodzlj wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociljga to za sob,! innych istotnych 
zlnian umowy, 

7. Dopuszczalne slj wszelkie z1l1iany nieistotne 1I1l10wy rozu1l1iane jal<o z1l1iany niepowoduj,!ce zachwirulia 
rownowagi ekonolllicznej pomil'dzy Wykonawclj a Za1l1awiajljcY1l1, ktore nie prowadzlj do zachwiania pozycji 
konknrencyjnej Wykonawcy w stosunku do innych Wykonawcow biorljcych udzial w postepowaniu,jak tez nie 
prowadzlj do z1l1iany kr~gu Wykonawcow zdolnych do wykonania zanl0wienia Inb zainteresowanych ndziale1l1 



w postepowanin, oraz nie prowadzlf do znacznego rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu swiadczen i 
zobowilfzru\ wynikajlfcych z umowy i nie prowadzlf do zastlfpienia wykonawcy, kt6remu Zamawiajllcy udzielil 
zam6wienia, nowym wykonawclf, np. 

I)korzystne dla Zamawiajlfcego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikajlfce ze zmian OWU Wykonawcy 
za zgodlf Zamawiajlfcego i Wykonawcy; 

2)zmiana zakresu ubezpieczenia wynikajlfca ze zmian przepis6w prawnych, 

8. Warunkiem dokonania zmian umowy jest: 
I )uzasadnienie zmiany; 
2)forma pisemna pod rygorem niewaznosci, 
3) zgoda obu stron na wprowadzeniejakiejkolwiek zmiany do umowy. 

8.3. Oferty cz~sciowe. 
I. Zrunawiajllcy nie przewiduje mozliwosci skladania ofert cz~sciowych: 

8.4. Tryb wyjasniania tresci zapytania ofertowego. 
1. W przypadku wystllpienia pytan do zapytania ofertowego moznaje kierowac mailem na adres: 
zpCiiJ,gminababoszewo.pl i urzad@gminababoszewo.pl 
Osoba do kOl1taktU w sprawie ogloszenia: Zbigniew SuHilski tel. 23 6611091 w.41, 
email.zp@gminababoszewo.pl. faks 236611071. 

2. Zapytanie ofertowe moze zostac zmienione przed uplywem terminu skladania ofert przewidzianym 
w zapytaniu ofertowym. Zamawiajllcy przedluza termin skladania ofert 0 czas niezb~dny do wprowadzenia 
zmirul w ofertach,jezelijest to konieczne z uwagi na zalcres wprowadzonych zmirul. 

3. Trese pytafl dotyczllcych zapytrulia ofertowego wraz z wyjasnieniami zamawiajlfcego publikowana b~dzie ma 
stronie internetowej Zrunawiajlfcego. 

8.5. Ochrona danych osobowych. 
I.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozPorzlldzenia Pariamel1tu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi¥ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przeplywu taldch danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzlfdzenie 0 ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuj~, ze: 

administratorem Pani/Prum danych osobowychjest Gtnina Baboszewo 
inspektorem ochrony danych osobowych w Inazwa zamawiajlfcegol jest Pan Andrzej Rybus - Tolloczko, 
dzialajllcy na podstawie Umowy Nr 117/2018 z dnia 07 czerwca 2018 r. zawartej z Gminlf Baboszewo. 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b~dlf na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwilfzanym z 

post~powaniem 0 udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonym w trybie Wytycznych kwalifikowalnosci
zapytanie ofertowe w procedury na podstawie punktu 6.5.2; 

odbiorcami danych osobowych Wykonawcy b~dll osoby lub podmioty, kt6rym udost'lpniona zostanie 
dokumentacja post~powania w oparciu 0 13 i 14 ustawy z dnia 06 wrzesnia 2001 r. 0 dostl'pie do informacji 
publicznej (tJ. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) 

dane osobowe Wykonawcy b~dll przechowywane, przez okres 2 lat od dnia zakonczenia postl'powania 0 

udzielenie zrun6wienia, ajezeli czas trwania umowy przelcracza 4 lata, olcres przechowywania obejmuje caly czas 
trwania umowy; 

obowillzek podania przez Wykonawc~ danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotYCZlfcych jest 
wymogiem zwi'fzanym z udzialem w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego 0 wartosci ponizej 30 
000 euro bez kt6rego nie mozna udzielic zam6wienia w przypadku wyborn najkorzystniejszej oferty.; 

w odniesieniu do drulych osobowych Wykonawcy decyzje nie b~dlf podejmowane w spos6b 
zautomatyzowany, stosowrulie do art. 22 RODO; 

Wykonawca posiada: 
• na podstawie art. 15 RODO prawo dost~pu do dru1Ych osobowych Pruli/Pana dotycz'fcych; 
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pruli/Prula danych osobowych ; 
• na podstawie art. 18 RODO prawo zlldania od administratora ograniczenia przetwarzrulia danych osobowych 

z zastrzezeniem przypadk6w, 0 kt6rych mowa wart. 18 ust. 2 RODO; 
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz~du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna PanilPan, 
• przetwarzanie danych osobowych PaniIPrula dotyczlfcych narusza przepisy RODO; 

nie przyshlguje Wykonawcy: 
• w zwillZku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lu b e RODO prawo do usuni~cia danych osobowych; 
• prawo do przenoszenia danych osobowych, 0 kt6rym mowa wart. 20 RODO; 



• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawll 
prawnll przetwarzania Pani/Pana danych osobowychjest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

8.6. Udzielenie zam6wienia. 
I. Zamawiajllcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okreslonym 

w zaproszeniu do zlozenia oferty i zostala ocenionajako najkorzystniejsza. 
2. Informacj, 0 wyborze oferty Zamawiajllcy zamiesci na stronie internetowej www.bip.gminababoszewo.pl oraz na 

tablicy ogloszel1 Urz,du Gminy Baboszewo. 

8.7. Warunki zaplaty. 
I.Skladka platna na podstawie polis wystawionych i dostarczonych przez Wykonawc, - za kazdy roczny okres 
ubezpieczenia, w 2 ratach wg ponizszego harmonogramu: 

1 rok ubezpieczeniowy: 

I rata platna do dnia 01.12.2018 r. 
II rata platna do dnia 01.05.2019 r. 

2 rok ubezpieczeniowy: 

I rata platna do dnia 01.12.2019 r. 
II rata platna do dnia 01.05.2020 r. 

2.Skladka platnajest na rachunek bankowy Wykonawcy okreslony w polisach. 

3.Skladki ubezpieczeniowe za okres ubezpieczenia kr6tszy od 12 miesi,cy b,dll platne jednorazowo. 

4. Za dziel1 oplacenia skladki uwaza si, dzieit obcillzenia rachunku bankowego Zamawiajllcego. 

8.S. U niewaznienie postl'powania. 
Zamawiajllcy zastrzega sobie prawo do uniewaZnienia post,powania bez podania przyczyn. 

9. ZALACZNIKI: 
I. Formularz oferty - zal. nr 1 
2. Opis przedmiotu zam6wienia - za1llcznik nr 2 

1) Wykazjednostek organizacyjnych Gminy Baboszewo w zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego- zal. nr 2.1. 
2) Wykaz pojazd6w - zal. nr 2.2. 
3) Szkodowosc w zakresie ubezpiecze!\ komunikacyjnych - zal. nr 2.3. 

3. Wz6r umowy - zal. nr 3 


