
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                                       Opole, dnia  19.04.2021r.  
dla powiatu opolskiego w Opolu 
ul. Firmowa 1 
45-594 Opole 
tel. 77 4626162 
REGON 531421414 

 

      Zapytanie ofertowe  

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

ustawy w rozumieniu ustawy PZP) 

 

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

zamówienia:  

I. Nazwa: Samochód służbowy: Skoda Fabia SEDAN 1.4 rok produkcji 2005, ilość miejsc 5, 

przebieg kilometrów: 127987 km., poj. silnika 1390 cm3 i moc 55,00 kW, data pierwszej 

rejestracji 25.04.2005r. 

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 – 25.04.2021 r. do 24.04.2022 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:  

-posiadają uprawnienia do wykonywania działalności  ubezpieczeniowej –oświadczenie; 

-posiadają zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej –

oświadczenie;  



-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia- 

oświadczenie 

2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zastrzega sobie prawo przeprowadzenia          

w każdym czasie dodatkowych negocjacji, również po złożeniu ofert przez Oferentów.  

3. Ofertę wraz z w/w załącznikami prosimy przesłać do dnia 22.04.2021r. do godz.12 pocztą 

na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego, ul. Firmowa 

1, 45-594 Opole lub mailem na adres sekretariat@pinbopolski.pl  

 

 

                                            Zatwierdzam: 

       Monika Drożyńska-Delinowska 

       Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

       dla powiatu opolskiego w Opolu 
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