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Poznań, dnia  16.06.2021 r. 

 

WARUNKI  ZAMÓWIENIA 
 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 
61-625 Poznań, REGON 000162406, NIP 972-05-27-579, zaprasza do składania ofert  
w trybie zapytania ofertowego  na: 

 
 

Ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej 

 
 
 

         Zatwierdził: 

 
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska 
Waldemar Kołaski 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1  - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna 

Załącznik nr 3 – Wzór umowy 
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I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego: 

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 
 ul. Czarna Rola 4,  61-625 Poznań; REGON 000162406, NIP 972-05-27-579 
 tel. 61 8270-500;  fax. 61 8270-522 
 www.poznan.wios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

 Postępowanie prowadzone w trybie postępowania ofertowego o wartości 
nieprzekraczającej 130.000 złotych. 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej 

 
Integralną część opisu przedmiotu zamówienia, stanowi Załącznik nr 2 do Warunków 
Zamówienia – Specyfikacja techniczna. 

 
IV. Miejsce realizacji: 

 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4,  

61-625 Poznań; 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu,  

ul. Piwonicka 19, 62-800 Kalisz; 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Koninie,  

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3a, 62-510 Konin; 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, 

ul. 17 Stycznia 4, 64-100 Leszno; 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Pile, 

ul. Motylewska 5a, 64-920 Piła. 

 
V. Termin wykonania zamówienia:  

Do 30.06.2023. 

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków:  

 
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu. 

VII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 

1. Wszelkie pytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wątpliwości oraz informacje 
dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować: 

a) pisemnie na adres Zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
w Poznaniu, 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola  4, 

b) faksem na nr fax: 61-8270-522,  

http://www.poznan.wios.gov.pl/
file:///C:/Users/Andrzej/AppData/Local/Users/Andrzej/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Dane%20aplikacji/Microsoft/Word/Andrzej%20Ziaja/2009/Przetargi/NORWESKI/SIWZ%20gazowy%20chromatograf/sekretariat@poznan.wios.gov.pl
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c) drogą elektroniczną na e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl,  
d) osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień 

dotyczących zagadnień proceduralnych postępowania: Ewa Makowska 

 tel. 61-8-270-512, 

 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl 
kontakt w dni robocze w godzinach od 800 do 1400. 

e) osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień 
związanych z przedmiotem zamówienia: Adrian Smoliński 

 tel. 61-8-270-511, 

 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl    
kontakt w dni robocze w godzinach od 800 do 1400. 

 
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
dotyczących prowadzonego postępowania wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
 
3. Serwis brokerski w zakresie obsługi administracyjnej, polisowej i szkodowej świadczy 
dla Zamawiającego: Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych Jankowiak Stawiński 
Spółka Partnerska, 60-149 Poznań, ul. Jugosłowiańska 65/67.  

 
 

VIII. Termin związania ofertą: 
 
 Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. 

 
IX. Opis zawartości ofert:  

1. Podstawą sporządzenia oferty jest aktualna postać Warunków Zamówienia 
otrzymana od Zamawiającego. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i pod 
rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na 
składanie ofert w formie elektronicznej. 

2. Ofertę należy przygotować na druku stanowiącym Załącznik nr 1 – Formularz 
ofertowy.  

3. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę. 

4. Oferta oraz wszystkie załączone dokumenty muszą być podpisane lub poświadczone 
przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie  
z właściwym aktem rejestracyjnym lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem  
w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza. 

5. Wszystkie stronice oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł 
zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

6. Oferta winna znajdować się w zamkniętej zapieczętowanej kopercie opisanej nazwą 
i adresem Wykonawcy oraz  napisem: „Ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie  
od odpowiedzialności cywilnej” oraz „Nie otwierać przed 24.06.2021r. godz. 
09:15”. 
 

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:  

1. Miejsce i termin składania ofert: 

mailto:sekretariat@poznan.wios.gov.pl
mailto:sekretariat@poznan.wios.gov.pl
mailto:sekretariat@poznan.wios.gov.pl
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1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, w Biurze Obsługi 
Klienta - pokój 7a. 

2) Termin składania ofert upływa w dniu 24.06.2021r. godz. 09:00. 
 
 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
1) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Poznaniu, 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4, pokój 14. 
2) Termin otwarcia ofert:  w dniu 24.06.2021 r. godz. 09:15. 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny: 
1. Cenę oferty stanowić będzie łączna kwota wynagrodzenia brutto za wykonanie  

całości zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów dotyczących realizacji 
zamówienia.  

2. Cenę oferty należy określić z należytą starannością. Cena musi zostać podana  
w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

3. Cena winna obejmować wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane  
z prawidłowym świadczeniem przedmiotowej usługi. 

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem: 
 

Lp. Kryterium Waga 

A  Cena (koszt) w skali 100 pkt 100 pkt 

Suma 100 pkt 

 Punkty za cenę będą przyznawane wg wzoru:   
 

   Cn 
C = --------- x 100 pkt. gdzie: 

   Cw 
 
C – ilość punktów za cenę oferty danego Wykonawcy 
Cn - cena najniższa ze wszystkich ważnych badanych ofert,  
Cw - cena danego Wykonawcy 

 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość 
punktów. 

XIII. Postanowienia końcowe. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo: 

1) do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty lub 
unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  
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2) przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia oferty, w szczególności gdy cena 
oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

 
 
 
 
 
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony 

Środowiska z siedzibą w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4 , e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie  Ochrony Środowiska  

z siedzibą w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4 jest Pan Jarosław Bartkowiak, adres e-mail,   

iod@poznan.wios.gov.pl, 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie postępowania ofertowego na 

Ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych  

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

mailto:sekretariat@opera.poznan.pl

