
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest  usługa  grupowego  ubezpieczenia  od  następstw  nieszczęśliwych

wypadków  dla  78  uczestników, w  związku  z  realizacją  projektu  „Kompleksowe  wsparcie

dysfunkcyjnych  rodzin  zamieszkałych  na  obszarze  rewitalizowanym  w  Nowym  Mieście

Lubawskim” współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego

Funduszu Społecznego.

I. Opis szczegółowy zamówienia:

1) Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych
wypadków  obejmującego  sytuacje  związane  z  uczestnictwem  w  projekcie
oraz  odpowiedzialność  organizatora  za  zdrowie  i  bezpieczeństwo osób biorących udział
w  projekcie.  Zadania  w  znacznej  większości  realizowane  są  w  formach  grupowych,
co wzmaga prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji objętej ubezpieczeniem.

2) Ubezpieczenie  powinno  obejmować  udział  w  zajęciach,  wyjazdach  edukacyjno-
integracyjnych oraz wyjazdach terapeutycznych.

3) Ubezpieczenie powinno obejmować również czas przemieszczania osób biorących udział
w  projekcie,  aby  móc  wziąć  udział  w  zaplanowanym  poradnictwie  i  zajęciach.  Droga
obejmuje  dystans  z  miejsca  zamieszkania  uczestników  na  poradnictwo  i  zajęcia  i  z
powrotem na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.

4) Ubezpieczenie ma objąć zdarzenia, odnośnie do których wystąpienia i skutków nie można
podjąć działań zapobiegawczych i których prawdopodobieństwo nie jest wysokie, jednak
mogą wystąpić.

5) Ubezpieczenie  ma  zaspokoić  roszczenia  o  charakterze  cywilnym  w  stosunku  do
organizatora projektu,  w przypadku wystąpienia zdarzenia,  na skutek którego uczestnicy
projektu doznają uszczerbku na zdrowiu lub związane z utratą życia.

6) Ilość uczestników podlegających ubezpieczeniu łącznie 78 osób.

7) Okres ubezpieczenia: od dnia rozpoczęcia realizacji zajęć w projekcie do 31.08.2022 r.

8) Suma ubezpieczenia na jednego uczestnika w wysokości 15.000,00 zł.



9) Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  przekazania  dokumentów  potwierdzających
ubezpieczenie  (polisa  ubezpieczeniowa)  przed  rozpoczęciem  pierwszych  zajęć
stanowiących przedmiot zamówienia.

10)  Zakres  ubezpieczenia  ograniczony  do  godzin  funkcjonowania  klubu,  zaplanowanych
wyjazdów oraz dojazdu do klubu i powrotu do miejsca zamieszkania.

11)Wykonawca zobowiązany jest  posiadać zezwolenie wydane zgodnie z  ustawą z dnia 11
września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
895 z późn. zm.), przez właściwy organ nadzoru ubezpieczeń na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej, w zakresie objętym zamówieniem wraz z oświadczeniem Wykonawcy,
 że na dzień złożenia oferty zezwolenie jest ważne i nieograniczone.


