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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:567079-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Sopot: Usługi ubezpieczeń na życie
2020/S 230-567079

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Rzemieślnicza 33
Miejscowość: Sopot
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-855
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Piotrowski
E-mail: s.piotrowski@stbu.pl 
Tel.:  +48 784073119
Adresy internetowe:
Główny adres: www.stbu.pl/przetargi
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.stbu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługi ubezpieczenia na życie i zdrowotne
Numer referencyjny: NA/P/349/2020

II.1.2) Główny kod CPV
66511000 Usługi ubezpieczeń na życie

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Swiadczenie usługi grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowotnego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ubezpieczenie na życie
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66511000 Usługi ubezpieczeń na życie

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski

II.2.4) Opis zamówienia:
Świadczenie usługi grupowego ubezpieczenia na życie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: klauzule fakultatywne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje w ramach prawa opcji zwiększenie zamówienia poprzez wydłużenie okresu 
obowiązywania umowy do 12 miesięcy lub zwiększenie ilości osób objętych ubezpieczeniem o 10 %. Z prawa 
opcji Zamawiający może skorzystać w dowolnym momencie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli 
o chęci skorzystania z prawa opcji, lecz nie później niż na 1 miesiąc przed upływem terminu obowiązywania 
umowy.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ubezpieczenie zdrowotne
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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66512200 Usługi ubezpieczenia zdrowotnego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski

II.2.4) Opis zamówienia:
Świadczenie usługi grupowego ubezpieczenia zdrowotnego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: klauzule fakultatywne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje w ramach prawa opcji zwiększenie zamówienia poprzez wydłużenie okresu 
obowiązywania umowy do 12 miesięcy lub zwiększenie ilości osób objętych ubezpieczeniem o 10 %. Z prawa 
opcji Zamawiający może skorzystać w dowolnym momencie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli 
o chęci skorzystania z prawa opcji, lecz nie później niż na 1 miesiąc przed upływem terminu obowiązywania 
umowy.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Posiada zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 
wrzesnia 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 895 z późn. zm.), 
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wskazane w dziale I w grupach co najmniej 1 i 5 (dotyczy zadania 1) oraz dziale 1 w grupie co najmniej 1 lub 
dział II grupa 2 (dotyczy zadania 2).
W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, minimum jeden Wykonawca musi 
spełnić ten warunek.
Wymagany dokument
Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 
2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 895 z późn. zm.).
Zamawiający za wystarczające uzna przedłożenie zaświadczenia wydanego przez Komisję Nadzoru 
Finansowego, potwierdzającego zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w wymaganych 
grupach.
JEDZ wypełniony do sekcji alfa.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres 
prowadzonej działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał minimum trzy usługi ubezpieczenia grupowego 
na życie obejmujące ochroną ubezpieczeniową minimum 1 400 osób każda (dotyczy zadania 1).
Zamawiający dopuszcza wykazanie mniejszej ilości usług lecz z zastrzeżeniem wykazania, iż obejmowały one 
ochrona ubezpieczeniową łącznie minimum 4 200 osób.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1 Wykaz wykonanych usług ubezpieczenia grupowego na życie dla pracowników obejmujących ochroną 
minimum 1 400 osób każda, wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi wykonano należycie.
2 Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3 Oświadczenia o braku orzeczenia wobec Wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się 
o zamówienia publiczne.
4 Oświadczenie o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/12/2020
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
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IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/12/2020
Czas lokalny: 15:30
Miejsce:
Oferty zostaną otwarte w sali konferencyjnej w siedzibie STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. przy ul. 
Rzemieślniczej 33 w Sopocie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wadium – zadanie: 1 30 000, zadanie 2: 7 000.
Postępowanie jest prowadzone przez STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. na podstawie udzielonego 
pełnomocnictwa od Politechniki Rzeszowskiej.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z dz. VI ustawy Pzp – 10 dni.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/11/2020
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