Przedmiot ogłoszenia:

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI URBITOR SP. Z O.O.

Tryb postępowania:

Przetarg w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Zamawiający:

Urbitor sp. z o.o. reprezentowany przez brokera ubezpieczeniowego, Inter-Broker sp. z
o.o.

Adres:

ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń

Województwo / powiat:

kujawsko-pomorskie, pow. M. Toruń

Telefon / faks:

tel. 56 66 94 301
faks 56 66 04 820
www.urbitor.pl
sekretariat@urbitor.pl

Opis przedmiotu zamówienia:

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej – Urbitor Sp. z o.o.
Zakres ubezpieczenia obejmuje:
a) ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk, w tym:

od kradzieży z włamaniem i rabunku,

przedmiotów szklanych od stłuczenia,
b) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
c) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
d) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków inkasentów
Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.03.2018 r. do dnia 28.02.2019 r.
Zaproszenie wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia umieszczone zostaje na
stronie www. urbitor.pl
Załączona dokumentacja zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Kryteria oceny ofert:

Cena oferty 80%
Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 20%

Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat), Urbitor sp. z o.o., ul. Chrobrego
105/107, 87-100 Toruń, osobiście lub za pośrednictwem poczty pod ten sam adres.

Zmiana termin
składania ofert:

Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego upływa 19.02.2018 r., o godz. 12:00
(dotychczas było 15.02.2018 r)

Miejsce i termin
otwarcia ofert:

Siedziba zamawiającego, Urbitor Sp. z o.o., ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń;
19.02.2018 r. o godz. 12:15 (dotychczas było 15.02.2018 r)

Wymagania:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: warunek zostanie uznany
za spełniony jeżeli wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności
ubezpieczeniowej.

Zastrzeżenia zamawiającego:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
bez podania przyczyny,
2) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
3) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
4) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie
postępowania,
5) wyłącznej interpretacji zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak
również jej załączników.
Zamawiający informuje, że:
1) Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania i złożenia oferty, również
w przypadku odwołania, unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.
2) Zamawiający nie przyznaje wykonawcom szczególnych środków ochrony prawnej i nie

3)
4)
5)

6)
7)

przewiduje procedury odwoławczej.
Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia do zamawiającego.
Strony niezadowolone ze sposobu przeprowadzenia postępowania i jego rozstrzygnięcia
mogą dochodzić swoich praw przed sądami powszechnymi, na zasadach ogólnych.
Zgodnie z art. 705 ustawy Kodeks cywilny zamawiający albo wykonawcy mogą żądać
unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny uczestnik lub osoba
działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik postępowania w sposób sprzeczny z
prawem lub dobrymi obyczajami. Uprawnienie powyższe wygasa z upływem miesiąca od
dnia, w którym uprawniony dowiedział się o istnieniu przyczyny unieważnienia, nie
później jednak niż z upływem roku od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający podejmuje decyzję o uznaniu lub odrzuceniu żądania, o którym mowa
w pkt. 5 powyżej. Strony niezadowolone z rozstrzygnięcia podjętego w decyzji
zamawiającego mogą dochodzić swoich praw przed sądami powszechnymi.
W każdej sytuacji jednak strony winny podjąć najpierw próbę polubownego
rozstrzygnięcia ewentualnego sporu.

