Z gospodarki do edukacji – studia podyplomowe.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamość, 2012-05-11
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówień o wartości przekraczającej 20 tys. zł
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu jako podmiot, który wspólnie z Partnerem Projektu Szkołą Języków i Zarządzania Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych ,,PROMAR- INTERNATIONAL”
realizuje Projekt „Z gospodarki do edukacji – studia podyplomowe” w ramach Poddziałania 3.3.2 Efektywny
system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe
zaprasza do składania ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Ubezpieczenie słuchaczy IV edycji Podyplomowych
Studiów Pedagogicznych w Zamościu oraz w Rzeszowie realizowanych w ramach projektu
„Z gospodarki do edukacji – studia podyplomowe” finansowanego ze środków EFS
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
A/ CPV: 66512100-3 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie 135-osobowej grupy uczestników studiów podyplomowych
w Zamościu odbywających praktyki pedagogiczne z przedmiotów zawodowych w okresie od 1 czerwca
2012r. do 30 czerwca 2013 roku:
Świadczenie winno objąć:
- uszczerbki na zdrowiu w wyniku NW,
- z tytułu śmierci ubezpieczonego w czasie praktyki oraz w drodze z miejsca zamieszkania na praktykę
i z praktyki do miejsca zamieszkania oraz wypadek komunikacyjny,
- z tytułu chorób związanych z realizacją praktyki pedagogicznej z przedmiotów zawodowych,
- z tytułu operacji w wyniku NW i choroby,
- zwrot kosztów leczenia, zasiłek dzienny,
B/ Słuchacze Podyplomowych studiów Pedagogicznych realizują 150 godzin praktyk w okresie od 1 czerwca
2012r. do 30 czerwca 2013 roku:
C/ Cena jednostkowa za 1 ubezpieczoną osobę nie może przekroczyć 75 zł brutto.
2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie
Zamawiającego – Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu ul. Akademicka 4, pok. nr 4,
telefonicznie lub drogą korespondencji elektronicznej.
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Władysław Molas, tel. (084) 677 67 76, e-mail: wmolas@wszia.edu.pl
3. Terminy wykonania zamówienia:
1 czerwca 2012 r. do 30 czerwca 2013 roku.
4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Towarzystwa Ubezpieczeń prowadzące działalność
ubezpieczeniową w Polsce, /agenci ubezpieczeniowi winni złożyć kserokopię licencji na prowadzenie
działalności ubezpieczeniowej poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną/.
5. Kryteria wyboru oferty:
Suma ubezpieczenia
6. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej
Na wstępie zostaną odrzucone oferty:
- z ceną przekraczającą kwotę zaplanowaną w budżecie projektu, tj. 75 zł brutto na 1 osobę,
- oferty nie spełniające wymogów formalnych określonych w Zaproszeniu,
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą sumą ubezpieczenia. W przypadku gdyby
złożono 2 oferty z jednakową sumą ubezpieczenia, najlepsza z nich zostanie wybrana w oparciu o ocenę
zakresów ubezpieczenia.
7. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy dostarczyć w zapieczętowanych kopertach do siedziby Wyższej Szkoły Zarządzania i
Administracji w Zamościu ul. Akademicka 4, pok. nr 4 w terminie do dnia 28.05.2012 r. do godz. 15.00.
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: sumę ubezpieczenia, nazwę (firmę), siedzibę i
adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej
http://www.wszia.edu.pl/index.php?p=przetargi
9. Informacja o terminie i miejscu podpisania polisy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania polisy zostanie przekazana wykonawcy, którego ofertę wybrano.
10. Niniejsze zamówienie nie jest realizowane w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień
publicznych, ale w oparciu o zasadę konkurencyjności w rozumieniu wytycznych: Zasady finansowania
Programu
Operacyjnego
Kapitał
Ludzki
(dostępne
m.in.
na
stronie
internetowej:
http://www.kapitalludzki.gov.pl/dokumenty/system-realizacji-po-kl/).
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