Sprawa nr ZO-1/2019

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
do 30 000 euro

Zamawiający: - Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych DOREN im. Berty Trusiewicz Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Różewiec 1 11-600 Węgorzewo
REGON: 790245787, NIP: 845-14-22-138, tel (fax) (87) 4276068
www.doren.pl, doren@doren.pl

II Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie
mienia Ośrodka Rehabilitacji Uzależnionych Doren SP ZOZ w Różewcu 1 11-600 Węgorzewo
Oznaczenie we Wspólnym Słowniku Zamówień:
66.51.00.00-8 – usługi ubezpieczeniowe
66.51.21.00-3 – usługi ubezpieczeniowe od następstw nieszczęśliwych wypadków
66.51.60.00-0 – usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66.51.52.00-5 – usługi ubezpieczenia własności
66.51.53.00-6 – usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności
cywilnej

Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące wyłonienia wykonawcy zgodnie z zasadą
konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie obiektywnych kryteriów,
zapewniających zgodność z zasadami niedyskryminacji, przejrzystości, równego traktowania
oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach konkurencyjnych. W
dokumencie znajduje się m.in. specyfikacja przedmiotu zapytania, opis oczekiwanego
formatu oferty oraz warunki jej złożenia.

Termin realizacji zamówienia: Zamawiający oczekuje podpisania umowy na okres 1 roku od dnia
2019-04-01.

Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22, ust. 1
ustawy Pzp dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
- posiadania wiedzy i doświadczenia
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia
Publicznego
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24, ust. 1 ustawy Pzp.

Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe na zasadach przetargu nieograniczonego

Kryteria oceny ofert: najniższa cena

Informacja dodatkowa: miejsce, gdzie można pobrać SIWZ: Ośrodek DOREN Różewiec 11-600
Węgorzewo, pokój nr. 2 księgowość lub pobrać ze strony internetowej: www.doren.pl zakładka
ogłoszenia.

Termin składania ofert: 22-03-2019 godzina 09:00

Termin otwarcia ofert ofert: 22-03-2019 godzina 09:30

Data zamieszczenia ogłoszenia: 08-03-2019

