
 

         

      Kraków, 19.04.2011r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania ofertowego o koszty ubezpieczenia koncertu finałowego 

organizowanego  w ramach organizacji Projektu „Festiwal Zaczarowanej Piosenki”  

I. Składający zapytanie /Beneficjent 

Fundacja Anny Dymnej  

„Mimo Wszystko” 

ul. Profesora Stefana Myczkowskiego 4 

30-198 Kraków 

NIP: 677-22-17-576 

II. Tytuł realizowanego projektu 

Projekt „Festiwal Zaczarowanej Piosenki” współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej 3.Turystyka 

i przemysł kulturowy, Działanie 3.3 Instytucje kultury, Schemat B. Organizacja imprez Kulturalnych o 

znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym  Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

2007 – 2013. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest ubezpieczenie koncertu finałowego Festiwalu Zaczarowanej 

Piosenki.  

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1. ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej działalności statutowej Fundacji w dniu koncertu 

finałowego Festiwalu Zaczarowanej Piosenki jako organizatora imprezy masowej.  

2. ubezpieczenie Uczestników Festiwalu Zaczarowanej Piosenki od NNW 

 

 

 

 



 

IV. Opis sposobu obliczenia ceny 

Beneficjent zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie ogólnej wartości  przedmiotu 

zamówienia, na którą będą składały się poszczególne elementy wymienione w pkt. III 

Zapytania ofertowego. 

 

V. Termin i miejsce wykonania zamówienia 

Okres ubezpieczenia: 1 dzień  (11 czerwca 2011)  

Miejsce ubezpieczenia:   Rynek Główny w Krakowie   

VI. Szczegółowe warunki przedmiotu zamówienia 

1. W odniesieniu do ubezpieczenia OC  

a) Suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosić powinna  1 000 000 PLN  

b) Odpowiedzialność cywilna Fundacji powinna obejmować prowadzenie działalności 

statutowej jak również użytkowanie mienia stacjonarnych maszyn, urządzeń i instalacji 

wszelkiego typu. 

c) Zakres ubezpieczenia powinien obejmować odpowiedzialność osób objętych 

ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) 

wyrządzone osobom trzecim w następstwie ryzyk określonych w umowie ubezpieczenia, 

w tym szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa 

d) Możliwość rozszerzenie oferty ubezpieczenia OC na okres jednego roku tj. od dnia 11 

czerwca 2011 roku do dnia 10 czerwca 2012 roku. Ubezpieczenie to obejmować powinno 

OC działalności statutowej fundacji do sumy  gwarancyjnej  200 000 PLN na jedno i 

wszystkie zdarzenia.  

e) Zakres powinien obejmować odpowiedzialność za szkody w nieruchomościach osób 

trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, 

dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego   

f) Zakres powinien obejmować odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez 

podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem  

g) Zakres powinien obejmować odpowiedzialność za szkody powstałe po wykonaniu pracy 

lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania  

h) Zakres powinien obejmować odpowiedzialność za szkody wyrządzone w środkach 

transportu podczas prac ładunkowych  

i) Zakres powinien obejmować szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich z których osoby 

objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu 

użyczenia lub innego pokrewnego stosunku prawnego  

j) Zakres powinien obejmować odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracownikom osób 

objętych ubezpieczeniem  

k) Zakres powinien obejmować odpowiedzialność za szkody w rzeczach znajdującej się w 

pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem  

l) Dodatkowo Ubezpieczyciel powinien odpowiadać ponad sumę gwarancyjną za koszty 

wynagrodzenia rzeczoznawców oraz niezbędne koszty obrony sądowej w sporach 

prowadzonych na polecenie Ubezpieczyciela lub za jego zgodą.  



 

 

 

2. W odniesieniu do ubezpieczenia NNW:  

a) Minimalna suma ubezpieczenia powinna wynosić: 20 000 PLN 

b) Ubezpieczenie powinno być rozszerzone o koszty rehabilitacji oraz koszty leczenia 

c) Ubezpieczeniem winno być objętych 12 laureatów Festiwalu Zaczarowanej 

Piosenki 

 

VII. Kryteria którymi Beneficjent będzie się kierować przy wyborze oferty: 

1. Cena ofertowa 70% 

2. Dopasowanie do szczegółowych potrzeb wymienionych w pkt. VI podpunkt 1.  30% 

a) 5% 

b) 5% 

c) 2% 

d) 2% 

e) 2% 

f) 2% 

g) 2% 

h) 2% 

i) 2% 

j) 2% 

k) 2% 

l) 2% 

 

VII. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

1. Oferta powinna być złożona  

- bezpośrednio do siedziby biura Fundacji w Krakowie  

- za pośrednictwem poczty z dopiskiem:  FZP 2011 – MRPO 03.03.02-12-141/10-00  na adres 

biura fundacji w Krakowie 

- pocztą elektroniczną na adres: annaflasza@mimowszystko.org 

- DO DNIA 4.05.2011. do godz.16.00 

2. Dodatkowe informacje: drogą mailową : annaflasza@mimowszystko.org 

3. Termin związania ofertą do dnia 12.06.2011 roku. 

Zamawiający informuje jednocześnie, że Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który 

zaoferuje najniższą cenę oraz wykaże dopasowanie oferty do potrzeb Zamawiającego.  

 



 

Negocjacje ceny nie będą prowadzone. 

Uprzejmie informujemy, że: 

· zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do unieważnienia konkursu ofert 

bez podania przyczyny 

· nie ponosimy kosztów związanych z przedstawieniem oferty 

 

Zapytanie ofertowe kierujemy do kilku firm i zdajemy sobie sprawę, że powyższy zapytanie może 

nie wyczerpać wszystkich nasuwających się wątpliwości, dlatego, przed przesłaniem do nas oferty, 

zapraszamy do kierowania pytań. 

Jeżeli zdecydują się Państwo nie odpowiadać na powyższe zapytanie, bardzo prosimy o taką 

informację i zapewniamy, że nie będzie to miało wpływu na kierowanie do Państwa zapytań 

ofertowych w przyszłości. 

 

Z poważaniem 

 

 

 

Anna Flasza 

Fundraiser  

 

 

 


