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ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośba o pzedstawienie oferty ubezpieczeniowej spzętu e|ektronicznego w oparciu
o poniższe dane:

1. Ubezpleczający: Gmina Dobzeń Wielki

2. Przedmiot ubezpieczenia: Usługa ubezpieczenia spzętu, tj. 35 komputerów zakupionych
w ramach pĄektu pn. '|nternet d|a dzieci- pzeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie
Dobzeń Wielki'' realizowanego W ramach Po|G 2007-2013'

3.
LP. Nazwa sprzętu Stan Wańość

odtworzeniowa
!Iość

1 Laptop DellVostro 3560 Novtry 'lO7 409,75 brutto 35 sztuk

4. okres obowlązywania ubezpieczenia: 01.11'2012- 31.10.2013

5. Zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystklch ryzyk=
Zakres ubezpieczenia od wsze|kich szkód materialnych po|egających na uszkodzeniu, zniszczeniu
bądŹ utracie pzedmiotu ubezpieczenia wskutek niepzewidzianej i niezależnej od
Ubezpieczającego przyczyny. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej
następujące ryzyka:

. działanie człowieka, tj. n|ewłaściwe użytkowanie, nieostrożnośó, zaniedbanie, błędną
obsługę, świadome i ce|owe zniszczenie pzez osoby tzecie,

. kradzieŻzwłamaniem i rabunek, wanda|izm

. działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegajqce na osma|eniu, pzypa|eniu,
atal<fe w wyniku wszelkiego rodzaju eksp|ozji, implozji, bezpoŚredniego udezenia pioruna,
upadk$ statku powietzneg o orazw czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, buzenia,
oczy szczani a zg I iszcz),
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działanie wody tj. za|ania wodąz utzqdzeń wodno-kana|izacyjnych, bulzy, wy|ewu wód
podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu,
gradu, śniegu, nieumyŚ|ne pozostawienie otwańych kranów |ub innych zaworów,
działanie wiatru, osunięcie się ziemi,
zbyt wysokie/niskie napięcia/naĘienie w sieci instalacj i e|ektrycznej,
pośred n ie działanie wyładowań atrnosferycznych i zjawisk pochod nych
koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia pzed bezpośrednim zagroŻeniem ze strony
zdazenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty upzątnięcia
pozostałoŚci po szkodzie.
K|auzula e|ektronicznego spzętu przenośnego poza'miejscem ubezpieczenia'
K|auzula |ikwidacyjna w spzęcie elektronicznym - zapewnia wypłatę odszkodowania
w kwocie pozwalającejzastąpiÓ ubezpieczony spzęt pzeztabrycznie nowy, jak najbardziej
zbliŻony parametrami do spzętu zniszczonego
Franszyza integralna i redukcyjna: zniesione
Udział własny zniesiony
Suma ubezpieczenia w wańoŚci odtwozeniowej

o udzielenie zamówienia ubiegaÓ się mogąwykonawcy spetniający warunki:
o posiadają uprawnienia do wykonywania okreŚ|onej działa|ności |ub czynności, jeże|i ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
o posiadają niezbędną wiedzę i doŚwiadczenie oraz potencjał techniczny, a takŻe dysponują

osobami zdo|nymi do wykonania zamówienia
o znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

|nformacja o oŚwiadczeniach |ub dokumentach, jakie mają dostarczyó wykonawcy w celu
potwierdzenia spełn ienia wa runków udziału w postępowaniu :

W celu wykazania spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym na|eży pzedłoŻyć
do oferty następujące oŚwiadczen ie :
. oŚwiadczenie o uprawnieniach - zaĘcznik nr 2 do zapytania.

S posób pzygotowa nia oferty:
ofeńę spozqdzió na|eży na załączonym formulazu,,OFERTA,,_załącznik nr 1 do zapytania'
ofeńę spoządzić na|eŻy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputeze,
nieścieralnym atramentem |ub długopisem. ofeńa winna byÓ podpisana pŻez osobę
upoważnioną. W pzypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie
należy umieśció napis: ,,Zapytanie ofertowe na usługę ubezpieczenia spzętu elektronicznego W
ramach projektu pn' '|nternet d|a dzieci - pzeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie
Dobzeń Wie|ki''.
ofeńę złoŻyć można osobiŚcie u Zamawiajqcego w sekretariacie, pocztą lub pocztą kurierską.
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9. ofeńę na|eży złoŻyć do dnia 26 paŹdziernika godz ' 12'00 w budynku Uzędu Gminy
w Dobzeniu Wielkim, u|. Namysłowska, 46-081 Dobzeń Wie|ki.
UWAGA za termin złoŻenia oferty pzyjmuje się datę i godzinę wph,lwu oferty
do Zamawiającego. oferty złoŻone po wW. terminie nie zostaną rozpatzone.

10. osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Dominika Jonek - Referat
organizacyjny Uzędu Gminy w Dobzeniu Wie|kim te|. 77 4695 524; e-mai|:
ref_org @dobzenwielki. pl.
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