
Wrocław, 29 kwietnia 2022 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE 

ROZEZNANIA RYNKU 

 

Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna we Wrocławiu zaprasza do składania ofert w trybie 

rozeznania rynku na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna we Wrocławiu  

ul. Sopocka  21/2  

50-3474 Wrocław 

 

Opis przedmiotu zamówienia publicznego: 

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 

członków DIL-Wet. we Wrocławiu: 

- szacowana liczba osób do ubezpieczenia: 1600 osób, 

- wiek osób objętych ubezpieczeniem: lekarze weterynarii wykonujący zawód  lek. wet. (od 24 lat 

wzwyż), 

- czas ubezpieczenia, termin realizacji zamówienia: od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. 

 

oferta  podstawowa powinna obejmować przynajmniej następujący zakres świadczeń: 

1. Świadczenie z tytułu śmierci w wyniku wypadku ubezpieczonego. 

2. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu albo świadczenie z tytułu trwałego 

    uszkodzenia ciała . 

3. Świadczenia assistance. 

4. Refundację kosztów leczenia. 

5. Czasowa niezdolność do pracy ubezpieczonego w wyniku wypadku. 

 

Warunki udziału w postępowaniu. 

Wykonawca musi spełniać przewidziane prawem wymogi tj.: 

- Posiadać wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r.  

  o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2022 r.poz.905). 

Bądź 

- Prowadzić działalność ubezpieczeniową zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 2020r. o działalności 

  ubezpieczeniowej  i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1130 z późn.zm.). 

 

Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty: 

1. Kryteria oceny ofert- zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 

szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

a) Oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie. 

b) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 

2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 



Kryterium: cena 50%.,zakres ubezpieczenia 50% 

 

Jeżeli przez wszystkich  ofertach złożonych przez Wykonawców wartość realizacji podmiotu 

zamówienia będzie przekraczała środki finansowe przewidziane na ten cel w budżecie Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 

Negocjacje mogą obejmować obniżenie ceny zaoferowanej przez Wykonawcę, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę. 

 

Opis sposobu przygotowania oferty: 

Ofertę należy sporządzić pisemnie w wersji podstawowej i rozszerzonej (dobrowolne doubezpieczenie) 

Wszystkie kwoty w formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku.  

Ofertę należy opracować w języku polskim. 

 

Miejsce i termin składania ofert : 

a) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

biuro@dilwet.pl lub dostarczona do siedziby Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 

Wrocławiu  ul. Sopocka 21/2 ,50-344 Wrocław  dnia 12 maja 2022 r., liczy się data wpływu: 

b) Oferty złożone po terminie, oferty niekompletne lub niespełniające stawianych wymagań nie 

będą rozpatrywane: 

c) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę 

 

Informacje o formalnościach: 

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszych ofert, zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 

ubiegali się o udzielenie zamówienia, o wynikach postepowania, poprzez umieszczenie informacji na 

stronie internetowej. 

 

Z poważaniem lek. wet. Dariusz Jackowski Prezes Rady DIL-Wet. 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  
przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - 
RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna z siedzibą: ul. 
Sopocka 21/2, 50-344 Wrocław, którą reprezentuje Prezes Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.  
Kontakt: biuro@dilwet.pl, tel.: 071 322 03 45. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – kontakt: abi@vp.pl 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z rozpatrzeniem oferty, w związku z 

ewentualnym zawarciem i wykonywaniem umowy na wykonywanie zadania stanowiącego przedmiot 
zapytania ofertowego. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO, tj. przetwarzanie danych 
osobowych jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w związku z prawnie uzasadnionym interesem 
realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat, a ponadto przez okres wymagany prawem w 
szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  



7. Państwa dane osobowe będą lub mogą być przekazywane podmiotom realizującym usługi na rzecz 
Administratora oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w ramach zadania stanowiącego przedmiot 
zapytania ofertowego oraz do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 

9. Przysługują Państwu prawa dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych w sytuacji, gdy 
przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, 
ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, 
niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na profilowaniu. 

10. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

 


