
Tarnów Opolski 21.11.2022 r.  

 

Dom Dziecka im. Janusza Korczaka 

 w Tarnowie Opolskim  

46-050 Tarnów Opolski  

 

 

      Zapytanie ofertowe  

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu 

ustawy w rozumieniu ustawy PZP) 

 

 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot 

zamówienia (ubezpieczenie samochodu):  

I. Nazwa: Samochód  służbowy: Renault Trafic Grand Passenger Pack Clim l2h1, 1, 6 dCi 

C125,  Typ: JL/CN, rok produkcji 2015, ilość miejsc 9, przebieg kilometrów: 107 002 km.   

II. Zakres usług:  

1. Ubezpieczenie OC, 

2. Ubezpieczenie AC, w tym:  

a) ubezpieczenie od wszystkich ryzyk-  pełna ochrona, 

b) zniesienie wkładu własnego w szkodach powypadkowych i powstałych w 

wyniku kradzieży, 

c) wariant kosztów naprawy- w autoryzowanych warsztatach naprawczych, 

d) system obsługi zniszczeń- bezgotówkowy przez Autoryzowane Stacje 

Obsługi, 

e) stała wartość rynkowa pojazdu, 

f) assistance,  

g) auto zastępcze na okres naprawy,  

h) holowanie na terenie Polski bez limitu kilometrów, do najbliższej stacji 

obsługi, 

i) ochrona zniżek, 

j) zniesienie konsumpcji sum ubezpieczenia,  

3. Ubezpieczenie od NNW dla kierowcy i pasażerów – minimum 10 000,00 zł  

III. Termin realizacji – 30.11.2022 r. do 29.11.2023 r.  

IV. Kryterium oceny ofert- cena.  

V. Istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:  Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy. 



VI. Warunki udziału w postępowaniu: O niniejsze zamówienie publiczne mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności  ubezpieczeniowej. 

2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

Dla poświadczenia spełnienia warunków uczestnictwa w postepowaniu ofertowym  

należy złożyć oświadczenia.  

VII. Zgodnie z pkt. 7 § 5 Regulaminu wewnętrznego dla Domu Dziecka im. J. Korczaka w 

Tarnowie Opolskim w sprawie wydatkowania środków publicznych o wartości poniżej 

130 000 złotych - Prawo zamówień publicznych- Zamawiający zastrzega sobie prawo 

przeprowadzenia w każdym czasie dodatkowych negocjacji, również po złożeniu ofert 

przez Oferentów.  

VIII. Ofertę prosimy przesłać do dnia  25.11.2022 r. do godziny 900 mailem na adres: 

sekretariat@ddtarnowop.pl 

 

Zatwierdzam: 

 

z upoważnienia Dyrektora 

Ewa Sitek 

Główna księgowa 

Domu Dziecka im. Janusza Korczaka  

w Tarnowie Opolskim  
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