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 Załącznik nr 2B do Zaproszenia do składania ofert 

 

Załączniki nr 1A do umowy 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

na usługę zakupu polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 

na czas stażu dla  8 uczestników programów stażowych, w ramach projektu „Stażysta z 

doświadczeniem – staże dla studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu 

Opolskiego”. 

 

A. Zasady ogólne 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Usługa zakupu polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla 

Uczestników Projektu, na cały okres trwania stażu, łącznie z dojazdem i powrotem na staż w ramach 

projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”, współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

2.Warunki udziału w postępowaniu 

Wykonawca posiada zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w 

myśl ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1170 ze zm.)  

 

3. Termin i zakres realizacji 

Sukcesywnie – od dnia zawarcia umowy do 31.10.2019r. Ubezpieczenie będzie uruchamiane 

sukcesywnie/cyklicznie/indywidualnie dla każdego studenta. 

Zakupienie polisy ubezpieczeniowej musi nastąpić przed rozpoczęciem stażu przez stażystę. 

Stażysta będzie ubezpieczony na okres trwania stażu (staże 140-godzinne), łącznie z dojazdem i 

powrotem ze stażu (jeśli dotyczy), w zależności od terminu rozpoczęcia stażu. 

 

B. Warunki szczegółowe: 

 

Uczestnicy: studenci Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego.  

Liczba uczestników: ok.8 osób 

Kierunki studiów: Ekonomia, studia licencjackie 

Czas trwania stażu: 

Wymiar stażu: 140h – nie uwzględnia dojazdu i powrotu Uczestnika Projektu. 

Maksymalna stawka za zakup polisy ubezpieczeniowej NNW dla uczestników projektu:  

50 zł/os. 

Zamawiający nie gwarantuje przystąpienia do ubezpieczenia ww. liczby osób. 

 

Warunki kierowania do ubezpieczenia:  Ubezpieczającym  jest  Uniwersytet Opolski, Wykonawca po 

zawarciu umowy sukcesywnie będzie otrzymywał listę studentów rozpoczynających staż dla których 
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należy otworzyć polisy NNW. Studenci rozpoczynają staż w różnych terminach oraz różnych miejscach. 

Zgodnie z tymi terminami Wykonawca będzie otrzymywał listę/listy z osobami skierowanymi do 

ubezpieczenia. 

 

Możliwe czynniki szkodliwe lub uciążliwe: 

 czynniki fizyczne 

 inne czynniki 

 

Uwaga: Dokładne warunki odbywania stażu oraz zakres czynników szkodliwych lub uciążliwych będzie 

ustalony w odniesieniu do konkretnego miejsca stażu. 

 

Miejsce realizacji staży: Podawane sukcesywnie wraz z listą studentów rozpoczynających staż. 

Usługa ubezpieczeniowa NNW obejmuje ubezpieczenie studentów stażystów odbywających staż 
w Polsce, wraz z dojazdem i powrotem stażysty. 

Podstawowy przedmiot ubezpieczenia: 
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku (NNW). 
Zamawiający dopuszcza kwalifikowanie kosztów związanych z wykupieniem ubezpieczeń 
indywidualnych albo grupowych. W przypadku, jeśli możliwym będzie ubezpieczenie grupowe 
stażystów, Zamawiający rekomenduje zastosowanie takiego rozwiązania. Pod warunkiem, iż w/w 
rozwiązanie  będzie tańsze niż indywidualne ubezpieczenie Uczestników Projektu. 
 
Forma zawarcia ubezpieczenia i system rozliczenia składki ubezpieczeniowej 
a) Wykonawca do dnia poprzedzającego termin realizacji stażu wystawi polisę ubezpieczeniową 

(NNW) uwzględniającą faktyczną liczbę osób przystępujących do ubezpieczenia. 
b) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony danych osobowych stażystów zgodnie z zapisami 

umowy. 
 

Składka ubezpieczeniowa 
Wykonawca składa ofertę z podaniem kwoty składki ubezpieczenia na osobę oraz łącznej kwoty 
ubezpieczenia na osobę zgodnie z kalkulacją cenową wskazaną w Formularzu ofertowym – załącznik 
nr 1 do oferty. 
 
Suma ubezpieczenia 
Zamawiający ustala minimalną sumę ubezpieczenia w kwocie 50 000,00zł na jedną osobę. 
 

Wypłata świadczeń 
Celem ułatwienia ubezpieczonym dochodzenia ewentualnych roszczeń, Wykonawca zobowiązany jest 
posiadać w Opolu minimum jedną placówkę (Przedstawicielstwo lub Oddział), w których 
Ubezpieczony będzie mógł składać wnioski o wypłatę świadczenia i uzupełniać dokumentację. 
 
Kryteria oceny ofert 

 Cena – 60% 

 Czas wystawienia polisy1 – 40% 

                                                           
1
 Czas wystawienia polisy jest terminem, w którym Wykonawca zobowiązany jest przygotować i wystawić polisę 

ubezpieczeniową dla uczestników projektu, którzy zostali wskazani w przekazywanych sukcesywnie listach 
uczestników projektu kierowanych do ubezpieczenia. Czas wystawienia polisy będzie liczony od przekazania 
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Sposób klasyfikacji ofert: 
Liczba dni roboczych, w ciągu których Wykonawca zobowiązany jest przygotować i wystawić polisę 
ubezpieczeniową dla uczestników projektu, którzy zostali wskazani przez Zamawiającego w 
przekazywanych sukcesywnie Wykonawcy listach uczestników projektu kierowanych do 
ubezpieczenia: 

 5 dni – 0 pkt 

 4 dni – 10 pkt 

 3 dni – 20 pkt 

 2 dni – 30 pkt 

 1 dzień – 40 pkt 
 
Warunki finansowe: 
Podstawą płatności będzie otrzymanie oryginału polisy przez Zamawiającego. Płatność nastąpi w 
terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania (w oryginale) przez zamawiającego prawidłowej pod 
względem formalnym i merytorycznym polisy. 
 
UWAGA 
W związku z możliwością zaistnienia sytuacji, w której Zamawiający nie zrekrutuje wskazanej liczby 
osób (8 stażystów) mogących brać udział w projekcie, Zamawiający zastrzega, że umowa zawarta w 
przedmiotowym postępowaniu wygaśnie mimo niewykorzystania środków przeznaczonych na 
realizację przedmiotu zamówienia po upływie terminu obowiązywania umowy lub w momencie 
wykorzystania środków przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia mimo nieupłynięcia 
terminu, o którym mowa. 

                                                                                                                                                                                     
przez Zamawiającego wyżej wymienionej listy drogą elektroniczną. 


