
 

  
 
 
 Szczecin, 24 stycznia 2019 r. 
Akademia Morska w Szczecinie 
Ul. Wały Chrobrego 1-2 
70-500 Szczecin 
 
 
 
 
 
 

Zapytanie ofertowe dot. ubezpieczenia NNW 73 osób, które w 2019 
r. odbędą staże w ramach projektu „CZAS na STAŻ II”. 

 
 
 
Uczelnia informuje, że osoby, które zostaną objęte ubezpieczeniem będą miały zawarte umowy 
trójstronne z uczelnią i pracodawcą. 
 

1. CHARAKTERYSTYKA KAŻDEGO STAŻU: 

 Czas trwania każdego stażu wynosi 4 miesiące (120h miesięcznie x 4 miesiące czyli łącznie 
480 godzin); 

 Staże odbywać się będą w firmach na terenie Polski; 

 Staże obejmować będą studentów I stopnia studiów inżynierskich na kierunkach geodezja i 
kartografia, transport, logistyka, zarządzanie i inżynieria transportu; 

 Stażyści wykonywać będą głównie prace biurowe, choć nie wyklucza się też konieczności 
pracy poza biurem; 

 
2. WYMAGANIA UCZELNI ODNOŚNIE UBEZPIECZENIA NNW: 

 Suma ubezpieczenia – 85.000 zł 

 1% uszczerbku na zdrowiu – 850 zł 

 Dzienne świadczenie szpitalne – 100 zł od pierwszego do 90 dnia pobytu w szpitalu 

 Zasiłek dzienny z tytułu czasowej, pełnej niezdolności do pracy lub nauki – 100 zł od 
pierwszego do 90 dnia 

 Objęcie ubezpieczeniem danej osoby na stażu, w drodze na staż oraz w drodze powrotnej ze 
stażu 

 
3. WYMAGANIA ODNOŚNIE POLISY: 

 W polisie nie będą podane nazwiska osób ubezpieczonych ani konkretne daty ubezpieczenie. 
Uczelnia prześle do TU na adres e-mail wskazany w polisie listę osób zgłaszanych do 
ubezpieczenia (nazwiska wraz z inicjałami imion) oraz terminem objęcia ubezpieczeniem 
każdej osoby na minimum 2 dni kalendarzowe przed rozpoczęciem danego 
czteromiesięcznego okresu ubezpieczenia. Przykładowo, w celu zgłoszenia określonej liczby 
osób do ubezpieczenia w okresie 01.04.2019 – 31.07.2019 uczelnia do dnia 30 marca 2019 
prześle na wskazany w polisie adres email listę osób (nazwiska wraz z inicjałami imion) 
zgłaszanych do ubezpieczenia 

https://www.am.szczecin.pl/cns2


 

 
 
 

 Polisa zawarta będzie na okres od 01.02.2019 do 30.09.2019 r. W tym okresie Uczelnia 
będzie miała możliwość zgłaszania osób do ubezpieczenia. 

 
4. SPOSÓB PRZESŁANIA OFERTY CENOWEJ 

 

 Prosimy o przesłanie oferty na adres: r.walejko@am.szczecin.pl. W tytule wiadomości 
prosimy napisać: OFERTA UBEZPIECZENIA NNW 

 Oferta powinna zawierać: 
o nazwę TU oferującego usługę 

o łączną kwota za ubezpieczenie wszystkich 73 osób na warunkach opisanych 

powyżej 

o wyraźne potwierdzenie akceptacji warunków ujętych w niniejszym zapytaniu 

ofertowym w pkt. 2 WYMAGANIA UCZELNI ODNOŚNIE UBEZPIECZENIA NNW oraz 

w pkt. 3 WYMAGANIA ODNOŚNIE POLISY. 

 

 Złożenie oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez 
Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy. 

 Zamawiający oczekuje odpowiedzi w terminie do dnia 28 stycznia 2019 r. z uwagi na fakt 
gromadzenia odpowiedniej ilości ofert, niezbędnych w procedurze Akademii Morskiej w 
Szczecinie. 

 
5. SPOSÓB WYBORU OFERENTA: 

 

 Łączna cena: 100%. 
 

mailto:r.walejko@am.szczecin.pl

