Projekt pn. „Studenci specjaliści WPiA Uniwersytetu Opolskiego”

Zał. 2A
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
na realizację usługi zakupu polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
na czas stażu dla uczestników projektów stażowych
A. Zasady ogólne
1. Opis przedmiotu zamówienia
Usługa zakupu polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla
uczestników projektu, na cały okres trwania stażu, łącznie z dojazdem i powrotem na staż, w ramach
projektu pn. „Studenci specjaliści WPiA Uniwersytetu Opolskiego”, współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Warunki udziału w postępowaniu
Podmiot posiadający zezwolenie wydane zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie
ubezpieczeniowym.
3. Termin i zakres
Zakupienie Polisy ubezpieczeniowej musi nastąpić przed rozpoczęciem stażu przez stażystę.
Terminy graniczne: czerwiec 2019 – październik 2019
Każdy stażysta będzie ubezpieczony na czas trwania stażu określony w warunkach szczegółowych
oraz czas dojazdu z/do miejsca zamieszkania do/z miejsca odbywania stażu.
B. Warunki szczegółowe
Uczestnicy – studenci 4 ostatnich semestrów studiów WPiA UO.
Liczba uczestników: 8 osób Maksymalna stawka za zakup polisy ubezpieczeniowej NNW dla
uczestników projektu:
8 os. x 50 zł/os.
Zamawiający nie gwarantuje przystąpienia do ubezpieczenia podanej wyżej liczby osób.
Czas trwania stażu
85 os. x 160 h
Warunki kierowania do ubezpieczenia: Ubezpieczającym (Zamawiającym) jest Uniwersytet Opolski,
Wykonawca po zawarciu umowy sukcesywnie będzie otrzymywał listy studentów rozpoczynających
staż, dla których należy otworzyć polisy NNW. Studenci rozpoczynają staż w różnych terminach i
różnych miejscach. Zgodnie z tymi terminami Wykonawca będzie otrzymywał listę/listy z osobami
skierowanymi do ubezpieczenia.
Miejsce realizacji staży oraz związany z nim zakres czynników szkodliwych lub uciążliwych: Podawane
sukcesywnie wraz z listą studentów rozpoczynających staż
Usługa ubezpieczeniowa NNW obejmuje ubezpieczenie studentów stażystów odbywających staż w
Polsce, wraz z dojazdem i powrotem stażysty.
Podstawowy przedmiot ubezpieczenia:
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku (NNW).
Zamawiający dopuszcza kwalifikowanie kosztów związanych z wykupieniem ubezpieczeń
indywidualnych albo grupowych. W przypadku, jeśli możliwe będzie ubezpieczenie grupowe
stażystów, Zamawiający rekomenduje zastosowanie takiego rozwiązania, jeśli będzie ono
rozwiązaniem tańszym niż indywidualne ubezpieczenie stażystów.
Forma zawarcia ubezpieczenia i system rozliczenia składki ubezpieczeniowej
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a)
Wykonawca do dnia poprzedzającego dany termin realizacji stażu wystawi polisę
ubezpieczeniową uwzględniającą faktyczną liczbę osób przystępujących do ubezpieczenia.
b)
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony danych osobowych stażystów zgodnie z zapisami
umowy.
Składka ubezpieczeniowa
Wykonawca składa ofertę z podaniem kwoty składki ubezpieczenia na osobę przy uwzględnieniu
zróżnicowanego wymiaru stażu (jeżeli dotyczy) oraz łącznej kwoty ubezpieczenia na osobę według
poniższego wzoru:
Wymiar objęty ochroną ubezpieczeniową
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* dodatkowe 2 dni (dojazd do miejsca stażu i powrót z niego) dotyczą maksymalnie 50% liczby
studentów objętych ochroną ubezpieczeniową.
Suma ubezpieczenia
Zamawiający ustala minimalną sumę ubezpieczenia w kwocie 50 000,00zł na jedną osobę
Wypłata świadczeń
Celem ułatwienia ubezpieczonym dochodzenia ewentualnych roszczeń, Wykonawca zobowiązany
jest posiadać w Opolu Przedstawicielstwo, w którym Ubezpieczony będzie mógł dopełnić wszelkie
formalności związane z przebiegiem wypłaty świadczeń (składanie wniosków o wypłatę świadczenia,
uzupełnianie dokumentacji, uczestnictwo w komisji lekarskiej itp.).
Kryteria oceny ofert.
1.Kryterium oceny ofert jest:
•
cena – 100%;

