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Aktualne oferty firm niemieckich
DOM GOSPODARKI W SZCZECINIE Są chętni do biznesu.

Burmistrz Polic
ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY 
o wartości powyżej wyrażonej w złotych kwoty 193.000 Euro na:

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CY-
WILNEJ GMINY POLICE WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI,  PO-

MOCNICZYMI ORAZ OCHOTNICZYMI STRAŻAMI POŻARNYMI

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego –   www.police.pl.
2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Police wraz z jed-

nostkami organizacyjnymi, pomocniczymi i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, zgodnie z  poniższym opisem, obejmują-
ce:

1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i wykonywanymi zadaniami;
kod wg CPV: 66516400-4,

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM;
kod wg CPV: 66516400-4,

3) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; kod wg CPV: 66515400-7,
4) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez

ZGKiM; kod wg CPV: 66515400-7,
5) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji; kod wg CPV: 66515000-3,
6) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji Wspólnot Mieszkaniowych administrowa-

nych przez ZGKiM; kod wg CPV: 66515000-3,
7) ubezpieczenie szyb od stłuczenia; kod wg CPV: 66515000-3,
8) ubezpieczenie szyb w wiatach przystankowych od stłuczenia; kod wg CPV: 66515000-3,
9) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; kod wg CPV: 66515000-3,

10) ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk; kod wg CPV: 66515000-3,
11) ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych; kod wg CPV: 66515000-3,
12) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów; kod wg CPV: 66512100-3,
13) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków; kod wg CPV: 66512100-3,
14) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przeciwpoża-

rowej; kod wg CPV: 66512100-3,
15) ubezpieczenia komunikacyjne: OC, NNW, AC (KR), kod wg CPV: 66514110-0, 66516100-1, 66512100-3.

3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
4. Wymagany termin wykonania zamówienia:

– ubezpieczenia majątkowe poza komunikacyjnymi: 01.01.2011r. – 31.12.2013r.
– ubezpieczenia komunikacyjne: 01.01.2011r. – 30.12.2014r. (terminy dla poszczególnych pojazdów mieszczą się w tym

okresie).
Terminy dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń podane są w SIWZ.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy,
2) spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, tj. dotyczące:

a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Do oceny spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca musi wykazać, iż:
1) w zakresie określonym powyżej w pkt 5 ppkt 2a) - posiada uprawnienia do wykonywania  działalności ubezpieczenio-

wej, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.2003.124.1151 z późn. zm.) w za-
kresie nie mniejszym niż przedmiotu zamówienia;

2) w zakresie określonym powyżej w pkt 5. ppkt 2b) - wykonał co najmniej 1 zamówienie, którego przedmiotem było
ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej jednostki samorządu terytorialnego, przy czym łączna suma
ubezpieczenia mienia musi wynosić nie mniej niż 100 mln zł (bez wliczania ewentualnych limitów odpowiedzialności
na dodatkowe ryzyka).

3) w zakresie określonym powyżej w pkt 5 ppkt 2c) - dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą do ob-
sługi umowy ubezpieczenia posiadającą co najmniej roczne doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorial-
nego oraz co najmniej jedną osobą do likwidacji szkód posiadającą co najmniej roczne doświadczenie w likwidacji
szkód z umów ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz komuni-
kacyjnych. 

4) w zakresie określonym powyżej w pkt 5 ppkt 2d) – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej (Dz.U.2003.124.1151 z późn. zm.): 

• posiada na dzień 31.12.2009r. pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100%,
• posiada  na dzień 31.12.2009r. środki własne w wysokości co najmniej 100 % kapitału gwarancyjnego,
• posiada na dzień 31.12.2009r. pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami.

Ocena spełniania powyższych wymagań nastąpi poprzez szczegółową analizę dokumentów i oświadczeń złożonych przez
wykonawców, zgodnie z formułą „spełnia/ nie spełnia”.

6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10.000,00  zł.
7. Kryteria oceny ofert:

1) 80% – cena składki obejmującej wszystkie ryzyka za cały okres realizacji zamówienia (po uwzględnieniu wszystkich
upustów);

2) 20% – warunki umowy: franszyza/udział własny, świadczenia dodatkowe, klauzule dodatkowe.
Za ofertę najkorzystniejszą będzie uważana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów z punktu widzenia wszyst-
kich kryteriów oceny ofert.

8. Oferty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Policach, ul. Stefana Batorego 3, pok. 30 (sekretariat) do dnia 25.10.2010 r.
do godz. 10.00.

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2010 r. o godz. 10.15 w sali nr 32 Urzędu Gminy w Policach, ul. Stefana Batorego 3.
10. Termin związania ofertą – 60 dni.
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i zastosowania au-

kcji elektronicznej.
12. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia lub zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej

ręki w przypadku udzielania tego zamówienia dotychczasowemu wykonawcy – ubezpieczycielowi, zgodnie z warunkami
określonymi w art. 67 ust 1 pkt 6) Ustawy Prawo zamówień publicznych.

13. Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 14.09.2010 r.

Police dnia 14.09.2010 r.
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R E K L A M A

Zgłoś się – możesz zostać liderem innowacji 
KONKURS Trwa III edycja konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2010”.

Piotr Jasina 

piotr.jasina@mediaregionalne.pl 

Celem konkursu jest
m.in. identyfikowanie i wła-
ściwa prezentacja przedsię-
wzięć o charakterze inno-
wacyjnym i rozwojowym. 

Podmioty często nie mają
świadomości, że stosują w
swej działalności innowa-

cyjne i nowatorskie rozwią-
zania w postaci innowacji
marketingowych, czy orga-
nizacyjnych. 

Organizowany już po raz
trzeci konkurs pozwala na
zaprezentowanie podjętych
i zrealizowanych działań in-
nowacyjnych i rozwojowych,
nie tylko o bardzo zaawan-
sowanym charakterze.

Udział dla firm mikro, ma-
łych i średnich przedsi-
ębiorstw, gmin i organizacji
jest bezpłatny na wszystkich
etapach konkursu.
Punktem odniesienia
branym pod uwagę przy
ocenie realizowanych przed-
sięwzięć jest porównywanie
działań podejmowanych
przez podmioty o tej samej

wielkości i podobnym poten-
cjale (np. firma mała z małą,
a średnia ze średnią). Dla-
tego nie istnieje ryzyko po-
równywania podmiotów,
które posiadają duże rozbie-
żności np. w sferze możli-
wości finansowania inwe-
stycji. 

Udział w konkursie po-
zwala na umocnienie wize-

runku podmiotu w regionie
oraz daje możliwość pre-
zentacji na forum ogólno-
polskim. Laureaci kon-
kursu otrzymają
atrakcyjne nagrody, m.in.
w postaci pakietów opro-
gramowania. 

Ankiety zgłoszeniowe na-
leży wysyłać do 30 września
2010r.

Kategorie  

W konkursie firmy mogą uzyskać na-
stępujące tytuły i wyróżnienia: Inno-
wacyjna firma, Innowacyjny produkt,
Innowacyjna usługa, Innowacyjny pro-
jekt unijny, Dynamicznie rozwijająca
się firma, Innowacyjna Gmina, Innowa-
cyjna Organizacja. Szczegóły tel. 22 621
30 00, www.liderzyinnowacji.pl

Niemieckie przedsiębior-
stwo zajmujące się restauro-
waniem pojazdów poszukuje
partnera będącego w stanie
wykonać następujące czyn-
ności: chromowanie, piasko-
wanie, malowanie proszkowo,
lakierowanie pojazdów, prace
blacharskie oraz montaż in-
stalacji gazowych w samocho-
dach m-ki Mercedes. 

HdW-UER-A12-1094 (D) 
Północnoniemiecka firma

budowlana z Rostoku nawiąże
współprace z rzemieślnikami
– jednoosobowymi firmami –
glazurnikami celem wspólnej

realizacji zleceń w Niemczech.
Oferta tylko dla rzemieślników
prowadzących działalność go-
spodarczą. 

HdW-HRO-A8-1114 (D) 
Poszukiwana jest ubojnia go-

towa dostarczać 150t wołowiny
(przednie i tylne ćwierci wołowe)
miesięcznie. Polski partner po-
winien być w stanie nawiązać
długotrwałą współpracę i speł-
niać odpowiednie wymagania ja-
kościowe. 

HdW-NB-A1-1095 (D) 
Dobrze prosperująca sto-

larnia z wyspy Uznam
częściowo wyposażona w no-

woczesne maszyny obróbki
drewna (sterowane nume-
rycznie, CNC) poszukuje part-
nera aktywnie współpracu-
jącego, który byłby
ewentualnie zainteresowany
przejęciem stolarni w przy-
szłości. 

HdW-UR-A7-1112 (D)
Zainteresowanych powy-

ższymi ofertami prosimy o
kontakt z Domem Gospodarki,
Al. Wojska Polskiego 164, 71-
335 Szczecin, tel. 091 486-07-
73, faks 091 487-47-44, e-mail:
dg@max.pl 

(PIT)

Są pieniądze na szkolenia 
KWALIFIKACJE Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa pozyskała fundusze
na przeszkolenie 180 pracowników.

Napływ środków unijnych
na inwestycje w polską infra-
strukturę spowodował dyna-
miczny rozwój branży budow-
lanej oraz ogromne
zapotrzebowanie na prace pro-
jektowe i wykonawcze. Wiele
zachodniopomorskich firm bu-
dowlanych może podwyższyć
standardy swoich prac wyko-
rzystując programy kompute-
rowe przydatne w projekto-
waniu AutoCad. Niedobór
wyszkolonych kadr wpływa
negatywnie na możliwości
przedsiębiorstw w regionie. 

Z a c h o d n i o p o m o r s k a
Okręgowa Izba Inżynierów
Budownictwa pozyskała

środki unijne na przeszkolenie
180 pracowników regional-
nych przedsiębiorstw z zasto-
sowania programu kompute-
rowego do projektowania –
AutoCad. Projekt nosi nazwę
„Kompetencje informatyczne –
kluczem do sukcesu” i realizo-
wany jest we współpracy z Wo-
jewódzkim Zakładem Dosko-
nalenia Zawodowego. 

Projekt kierowany jest w
szczególności do inżynierów bu-
dowlanych, projektantów, pla-
nistów oraz do geodetów. Szko-
lenia odbywać będą się od
września br. do końca 2011 roku
w grupach piętnastoosobowych.
Bezpłatne szkolenie kończy się

egzaminem państwowym Auto-
Desk oraz uzyskaniem certyfi-
katu Tüv Süd w zakresie ob-
sługi programu AutoCad.
Egzamin jest częścią projektu i
jego koszty pokrywane są rów-
nież ze środków unijnych. 

Więcej informacji o pro-
jekcie i rekrutacji można uzy-
skać pod numerem telefonu 91
434 02 51 lub przesyłając py-
tania na adres autocad@te-
zaurus.szczecin.pl 

Projekt „Kompetencje infor-
matyczne – kluczem do suk-
cesu” realizowany jest w ra-
mach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. 

(PIT)

Sadzonka za opakowania 
W ten weekend, w wybranych

sklepach sieci Biedronka, od-
będzie się zbiórka opakowań
szklanych. Każdy, kto ma w
domu butelki po piwie czy słoiki,
może je przynieść do sklepów
Biedronki w Szczecinie. Będą

przyjmowane w godzinach od
godz. 10 do 18. W oznakowanym
miejscu na parkingu sklepów, w
zamian za dostarczenie dziesi-
ęciu opakowań, klienci otrzymają
sadzonkę rośliny doniczkowej.
Patronat nad akcją objęły Orga-
nizacja Odzysku – KOBA oraz Wy-

ższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
w Warszawie. Celem wspólnej
akcji „Pielęgnujemy EKOzwy-
czaje” firm Carlsberg Polska i Bie-
dronka jest wzmacnianie świa-
domości ekologicznej wśród
konsumentów. 

(PIT)

EKOZWYCZAJE


