
 

  

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt Kuźnia zawodowa realizowany przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim 

na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w  Kielcach pełniącym rolę Instytucji 

Pośredniczącej w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Człowiek – najlepsza inwestycja 

 
 Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości    Ostrowiec Św., 2013-05-16 

ul. Akademicka 12  

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  

tel. + 48 41 260 40 41  

fax + 48 41 263 21 10  

 

Zapytanie o cenę nr 9/WSBIP/2013/KZ 

z dnia 16 maja 2013 roku 

w ramach realizacji Projektu pt: 

„Kuźnia zawodowa” 
  

W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, mając na względzie postanowienia i obowiązki 

wynikające ze stosowania zasady  efektywnego zarządzania finansami Wyższa Szkoła Biznesu 

i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym 

rozeznaniu cenowym na: 

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu – stażystów 

podczas odbywania 1-miesięcznych staży w ramach projektu „Kuźnia zawodowa” 

 

I. ZAMAWIAJĄCY  

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości  
ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  

NIP: 661 125 95 98 REGON: 290698978 

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 80 

uczestników projektu – stażystów podczas odbywania 1-miesięcznych staży  

w ramach projektu „Kuźnia zawodowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój  

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości 

szkolnictwa zawodowego, na podstawie umowy zawartej pomiędzy  Wyższą Szkołą Biznesu 

 i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim a Instytucją Pośredniczącą - Świętokrzyskim 

Biurem Rozwoju Regionalnego w  Kielcach. 

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków  z sumą 

ubezpieczenia 22 000 zł na jednego uczestnika  dla 80 uczestników projektu – stażystów podczas 

odbywania  

1-miesięcznych staży na stanowiskach/w zawodach i w terminach podanych poniżej : 

LP Stanowisko/zawód liczba uczestników - stażystów 

lipiec, sierpień 

2013 

lipiec, sierpień 2014 

1 operator koparko-ładowarki 16 0 

2 magazynier-operator wózków 

jezdniowych podnośnikowych  

16 0 

3 sprzedawca 8 8 

4 barista, dekorator wyrobów 

cukierniczych, dekorator  

w zakresie carvingu. 

8 8 
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5 wizażysta, stylista paznokci 0 16 

  

Wykonawca musi prowadzić działalność w zakresie przedmiotu zamówienia oraz spełniać 

wszelkie wymagania wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom.  

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  

1) od 1 lipca 2013 roku do 31 sierpnia 2013 roku – 48 uczestników – stażystów, 

2) od 1 lipca 2014 roku do 31 sierpnia 2014 roku – 32 uczestników – stażystów. 

IV. TRYB POSTĘPOWANIA  
Rozeznanie rynku. 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.  

Oferta cenowa powinna być:  

- posiadać datę sporządzenia,  

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,  

- podpisana przez wykonawcę.  

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  
1. Oferta cenowa powinna być przesłana za pośrednictwem:  

- poczty  - wyłącznie usługa pocztex, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:  

ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Św.,  

do dnia 3 czerwca 2013 roku., do godziny 16.00 

2. Ocena ofert cenowych zostanie dokonana w dniu 4 czerwca 2013 roku, a wyniki i wybór 

najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 5 czerwca roku o godzinie 8.30 w siedzibie Biura 

Projektu „Kuźnia zawodowa”, przy ul. Akademickiej 12 w Ostrowcu Św. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert.  

6. Zapytanie  o cenę zamieszczono na stronie: http://kuzniazawod.wsbip.edu.pl/ 

VI. OCENA OFERT  
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert cenowych na podstawie kryterium  ceny.  

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
Zostanie wybrana oferta cenowa z najniższą zaproponowana ceną. O wyborze najkorzystniejszej 

oferty cenowej Zamawiający zawiadomi oferentów podczas ogłoszenia wyników postępowania,  

tj. 5 czerwca 2013 roku o godzinie 8.30 lub telefonicznie (dotyczy oferentów, którzy nie stawią 

się na ogłoszeniu wyników). 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE  
Dodatkowych informacji udziela Irena Wieczorek pod numerem telefonu + 48 41 260 40 41. 

IX. ZAŁĄCZNIKI  
Wzór formularza ofertowego. 
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Załącznik nr 1  

do zapytania o cenę nr 9/WSBIP/2013/KZ 

OFERTA CENOWA 

dla Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., ul. Akademicka 12 

 w związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Nawiązując do zapytania  o cenę nr 9WSBIP/2013/KZ  dot. ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu – stażystów podczas odbywania  

1-miesięcznych staży w ramach projektu „Kuźnia zawodowa” współfinansowanego  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet IX. Rozwój  wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. 

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na podstawie umowy zawartej 

pomiędzy  Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim  

a Instytucją Pośredniczącą - Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego 

 w  Kielcach  

oferuję realizację przedmiotu zamówienia za  
 
 CENA BRUTTO (ZŁ) 

(SŁOWNIE.......................................) 

 

ZAMÓWIENIE OGÓŁEM 

 

 

............................... ZŁ 

SŁOWNIE: ..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

 

składka ubezpieczeniowa 1 uczestnika projektu 

- stażysty  

............................... ZŁ 

SŁOWNIE: ..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zapytaniem ofertowym i specyfikacją przedmiotu 

zamówienia i nie wnoszę  do nich zastrzeżeń oraz że zdobyłem/łam konieczne informacje, 

potrzebne do właściwego przygotowania oferty.  

2. Oświadczam, że oferowana przez nas usługa spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym 

3. Oświadczam, że uważam się za związanego/ą niniejszą ofertą na czas 30 dni od daty upływu 

terminu składania ofert.  

 

Wykonawca: ........................................................................................  
                   (adres/siedziba, numer telefonu, numer NIP) 
 

Sporządzono w dniu : .................................................... 

 

 

Podpisano: ........................................................................................  
(Wykonawca/upoważniony przedstawiciel Wykonawcy 


