KOMENDA GŁÓWNA
OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
00-349 Warszawa, ul. Tamka 1, tel. 22 578-47-01/02, fax 22 578-47-47, www.ohp.pl

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
00-349 Warszawa, ul. Tamka 1
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW) uczestników projektów „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, „Od szkolenia do
zatrudnienia – EFS” oraz „Stawiam na przyszłość” realizowanych w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:
część 1 grupowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 2028 uczestników
projektów „Od szkolenia do zatrudnienia” (YEI i EFS) w wieku 18-24 lata,
część 2 grupowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 160 uczestników projektu
„Stawiam na przyszłość” w wieku 15-17 lat.
Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia
ludzi młodych.
Projekty „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” i „Stawiam na przyszłość” współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: jednostki organizacyjne OHP na terenie całej Polski.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66512100-3 Usługi
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. ZAŁOŻENIA DO UBEZPIECZENIA NNW:
Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania z których wynika,
że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej, to automatycznie zostaje włączone do
ochrony ubezpieczeniowej uczestników projektów „Od szkolenia do zatrudnienia” (YEI i EFS) oraz
projektu „Stawiam na przyszłość”.
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4. ZAKRES UBEZPIECZENIA:
Ubezpieczenie NNW (bez listy imiennej):
Część 1 zamówienia – objęcie grupowym ubezpieczeniem NNW 2028 osób w wieku 18-24 lata
pozostających bez zatrudnienia, nie uczących się i nieszkolących, biorących udział w projektach: „Od
szkolenia do zatrudnienia – YEI” i „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”,
Część 2 zamówienia – objęcie grupowym ubezpieczeniem NNW 160 osób w wieku 15-17 lat
będących podopiecznymi Ochotniczych Hufców Pracy, którzy posiadają status młodocianego
pracownika, uczą się oraz realizują przygotowanie zawodowe w ramach posiadanych umów o pracę,
biorących udział w projekcie „Stawiam na przyszłość”.
Projekty wdrażane są w jednostkach organizacyjnych OHP na terenie całej Polski. Ubezpieczenie
NNW powinno obejmować następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała
lub rozstroju zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu, bądź śmierć ubezpieczonego
w wariancie całodobowym na terenie RP. Każda osoba powinna być ubezpieczona na kwotę
30 000 zł.
Zamawiający wymaga, aby ubezpieczenie NNW obejmowało następujące świadczenia:
a) świadczenie z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, jeżeli trwały uszczerbek na zdrowiu
jest nie mniejszy niż 1%;
b) świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku.
Zakres opisany powyżej jest zakresem minimalnym.

5. OKRES UBEZPIECZENIA
Od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2018 r. dla części 1 oraz części 2 zamówienia.
W przypadku zaistnienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na dzień
podpisania umowy, okres trwania umowy może ulec wydłużeniu nie dłużej niż do:
 dla części 1 – 31 grudnia 2018 r.
 dla części 2 – 31 marca 2019 r.
6. ZAKRES WSPARCIA MŁODZIEŻY W RAMACH PROJEKTÓW
Młodzież w ramach projektów będzie korzystała z następujących form wsparcia:
Część 1 zamówienia:
 kursy zawodowe,
 kursy prawa jazdy kat. B wraz z egzaminem,
 3-miesięczne staże zawodowe;
Część 2 zamówienia:
 doradztwo zawodowe w formie indywidualnej i grupowej,
 indywidualne konsultacje psychologiczne,
 zajęcia z zakresu zapobiegania depresji,
 warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych,
 kurs komputerowy ECDL lub kurs o równoważnym standardzie.

2

7. DANE DOT. SZKODOWOŚCI ZA LATA UBIEGŁE:
Szkodowość z lat ubiegłych z tytułu ubezpieczeń NNW w ramach realizowanych przez
Zamawiającego projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia poniższa tabela (stan na dzień 16.07.2018 r.):
Lata

2014-2015

2016

2016-2017

2017

Nazwy projektów
Pomysł na siebie – YEI
Pomysł na siebie – EFS
Równi na rynku pracy – YEI
Równi na rynku pracy – EFS
Równi na rynku pracy – YEI
Równi na rynku pracy – EFS
(przedłużenie realizacji projektów)
Obudź swój potencjał – YEI
Obudź swój potencjał – EFS
Akcja aktywizacja – YEI
Akcja aktywizacja –EFS
Od szkolenia do zatrudnienia – YEI
Od szkolenia do zatrudnienia – EFS
Suma

Liczba
szkód

Wypłaty
(PLN)

Rezerwa zmiana stanu

52

23 770

0

1

300

0

20

44 700

0

9

1 200

367

82

69 970

367
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