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zaprasza do składania ofert na: 

 

USŁUGĘ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW  

KPWiK SP. Z O.O. W SZUBINIE 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Komunalnego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie obejmujące: 

• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) pojazdów mechanicznych za szkody 

wyrządzone w związku z ruchem tych pojazdów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

• ubezpieczenie autocasco pojazdów mechanicznych – w ruchu i podczas postoju (AC) 

oraz kradzieży (KR), 

• ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW) 

• ubezpieczenie Assistance (ASS) 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji: 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

od 01.01.2020 roku do 31.12.2021 roku w terminach podanych w załączniku nr 3. 

 

OFERTA WINNA ZAWIERAĆ: 

1. Cenę za wykonanie zamówienia wyliczoną na formularzu ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 1. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3. Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenie 

właściwego organu państwowego, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obejmującą przedmiot zamówienia zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późniejszymi zmianami)  

 

KONTAKT: 

Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu – Zieliński Bartosz tel. 52 391-03-63 

 

SKŁADANIE OFERT: 

Oferty należy składać do dnia 5.12.2019 r. do godziny 1400 

• pocztą lub osobiście: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  

Spółka z o.o., 89-200 Szubin, ul. Powstańców Wlkp. 76 

• e-mailem: dt@kpwik.com.pl 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Formularz ofertowy 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

3. Wykaz pojazdów 

4. Wzór umowy 


