
BZ/ZP.01/17/02/17.         Załącznik nr 2 do SIWZ  
 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Oznaczenie Wykonawcy – pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę 

 

 

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o. 

Siedziba Spółki: ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek 
 

 

Działając w imieniu wymienionego/ych powyżej Wykonawcy/ów oferujemy realizację  

na rzecz Zamawiającego zamówienia publicznego pn. „Objęcie ochroną ubezpieczeniową 

mienia PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku, w podziale na 3 zadania” w odniesieniu  

do następujących części zamówienia:  
 

Część nr 1   TAK   /   NIE* 
 

Część nr 2   TAK   /   NIE* 
 

Część nr 3  TAK   /   NIE* 

* niepotrzebne skreślić 

 

proponując składkę ubezpieczeniową ustaloną zgodnie z wymogami opracowanej  

przez Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) i 

określoną w części szczegółowej Formularza Oferty. 
 

W przypadku wybrania naszej oferty, umowy ubezpieczenia zostaną zawarte na warunkach 

określonych odpowiednio w: 

Załączniku nr 1 a do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – część nr 1 zamówienia,  

Załączniku nr 1 b do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – część nr 2 zamówienia,  

Załączniku nr 1 c do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – część nr 3 zamówienia,  

z uwzględnieniem zaakceptowanych warunków sugerowanych. 

W pozostałych kwestiach proponujemy, aby miały zastosowanie Ogólne (Szczególne) 

Warunki Ubezpieczenia załączone do oferty. Jeżeli załączone Ogólne (Szczególne) Warunki 

Ubezpieczenia odbiegają od warunków ubezpieczenia określonych w SIWZ lub są z nią 

sprzeczne, za wiążące uznajemy warunki określone w SIWZ. Jednocześnie zobowiązujemy 

się uwzględnić w zawartych umowach postanowienia klauzul dodatkowych wymaganych  

w SIWZ dla poszczególnych ubezpieczeń.  
 

Uważamy się za związanych złożoną ofertą przez 30 dni od momentu upływu terminu do 

składania ofert. 

 

 ……….……………………………………………  
      (data, podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub 

 umocowanych przedstawicieli Wykonawcy) 

 

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza 



FORMULARZ OFERTY 

CZĘŚĆ OGÓLNA  
 

 

Szczegółowe oznaczenie Wykonawcy/ów  

Pełna nazwa Wykonawcy/ów z podaniem adresu 

 

 

 

 

 

 

Lider konsorcjum (dotyczy Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia) 

 

 

 

 

Kontakt tel./fax., e-mail  

 

 

 

 

 

 

Osoba kontaktowa ze strony Wykonawcy tel./fax., e-mail, stanowisko służbowe 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 …………………………….…………………………………………… 

       (data, podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub      

       umocowanych przedstawicieli Wykonawcy) 



FORMULARZ OFERTY 

 

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

 

POUCZENIE 

Niniejszy formularz należy wypełniać z uwzględnieniem następujących zasad: 

 stawki powinny być podane w promilach/procentach, 

 cena powinna wynikać z iloczynu sum/y ubezpieczenia oraz zaoferowanej zgodnie 

z powyższymi zasadami stawki. 

 

 

CZĘŚĆ B – ZAKRES OFERTY 

W ramach niniejszego postępowania składamy ofertę ubezpieczenia na: 

 

Część nr 1 

a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 

b) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  

           

       TAK / NIE * 

 

Część nr 2  – Ubezpieczenie rozszerzonej odpowiedzialności za szkody w środowisku 

 

TAK / NIE * 

 

Część nr 3 

a) Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 

b) Ubezpieczenie AutoCasco, 

c) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów w 

związku z ruchem pojazdów. 

 

 TAK / NIE * 
 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

CZĘŚĆ C – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia obejmuje okres ubezpieczenia: 

1) od 01.04.2017 r. do 31.04.2018 r. – w odniesieniu do części nr 1 i 3 zamówienia,  

z zastrzeżeniem, że w tym terminie polisy ubezpieczeniowe poszczególnych pojazdów 

będą wystawiane na okres roczny od dnia następnego, po którym wygasa ważna, aktualna 

polisa. 

2) od 21.04.2017 r. do 20.04.2018 r. – w odniesieniu do części nr 2 zamówienia. 

 

 

 



CZĘŚĆ D – CENA ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: 

Łączna cena realizacji zamówienia w całym okresie ubezpieczenia za:  
 

Część nr 1 

a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 

b) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 

 

stanowi sumę kwot określonych: 

a) w pkt. 3 Załącznika nr 1 do Formularza Oferty, 

b) w pkt. 3 Załącznika nr 2 do Formularza Oferty, 

 

wynosi za cały okres realizacji zamówienia: 

 

…………………………zł…………gr.  

 

słownie:…………………………….……………………………………………………….. 

 

Część nr 2 – ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku 

 

stanowi kwotę określoną w pkt. 3 Załącznika nr 3 do Formularza Oferty, 

 

wynosi za cały okres realizacji zamówienia: 

 

…………………………zł…………gr. 

 

słownie:…………………………….……………………………………………………… 

 

Część nr 3 – Ubezpieczenia komunikacyjne  

 

a) Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 

b) Ubezpieczenie AutoCasco, 

c) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów w 

związku z ruchem pojazdów. 

 

stanowi kwotę określoną w pkt. 3  Załącznika nr 4 do Formularza Oferty, 

 

wynosi za cały okres realizacji zamówienia (dwa okresy rozliczeniowe): 

 

…………………………zł…………gr. 

 

słownie:…………………………….……………………………………………………… 
  



CZĘŚĆ E – ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA OFERTY  

Załącznikami do niniejszego Formularza są: 

 

W zakresie części nr 1:  

Załącznik nr 1 – Informacje dotyczące ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, 

Załącznik nr 2 – Informacje dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

 

W zakresie części nr 2:  

Załącznik nr 3 – Informacje dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody  

w środowisku 

 

W zakresie części nr 3:  

Załącznik nr 4 – Informacje dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych, 

 

W zakresie wszystkich części: 

 

Pełnomocnictwo/a, 

Oświadczenie wstępne wykonawcy 

 

 

 

  

 …………………………………………………………………………… 

 (data, podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub 

 umocowanych przedstawicieli Wykonawcy) 



ZAŁĄCZNIK NR 1 

do Formularza Oferty 

Informacje dotyczące ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 

 
 

1. Podstawa zawarcia ubezpieczenia  

Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie w ubezpieczeniu (podać rodzaj 

warunków ubezpieczenia i datę uchwalenia/wejścia w życie)  
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Sumy ubezpieczenia. Stawka i składka za ubezpieczenie 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia 

Suma 

ubezpieczenia  

(w zł) 

Stawka  

(w %) 

Składka  

(w zł) 

1 Środki trwałe  40 091 203,40   

2 
Niskocenne środki 

trwałe/mienie pozaewidencyjne  
150 000,00   

3 

Nakłady na obce środki 

trwałe/nakłady inwestycyjne 

we własne środki trwałe 

100 000,00   

4 Mienie osób trzecich 100 000,00   

4 Mienie pracownicze 30 000,00   

6 Środki obrotowe 300 000,00   

7 Wartości pieniężne 15 000,00   

   Razem   

 

3. Składka za cały okres realizacji zamówienia wynosi 

…………………………zł…………gr. 

 

słownie:……………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

.................................................………………………………. 

            (podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów  

            lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy) 



ZAŁĄCZNIK NR 2 

do Formularza Oferty 

Informacje dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  

 

1. Podstawa zawarcia ubezpieczenia:  

Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie w ubezpieczeniu (podać rodzaj 

warunków ubezpieczenia i datę uchwalenia/wejścia w życie)  
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Suma gwarancyjna,: 

Suma gwarancyjna wynosi 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie wypadki/zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia 

 

3. Składka za cały okres realizacji zamówienia wynosi: 

…………………………zł…………gr./ w tym: 

 

 

słownie:………………….……………………………………………………………................ 

 
 

 

 

 

................................................………………………………. 

           (podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów  

           lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



ZAŁĄCZNIK NR 3 

do Formularza Oferty 

Informacje dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności  

za szkody w środowisku. 

 

 

1. Podstawa zawarcia ubezpieczenia:  

Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie w ubezpieczeniu (podać rodzaj 

warunków ubezpieczenia i datę uchwalenia/wejścia w życie)  
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

2. Suma gwarancyjna, składka: 

Suma gwarancyjna wynosi 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia 
 

3. Składka za cały okres realizacji zamówienia wynosi: 
 

 

…………………………zł…………gr./ w tym: 

 

 

 

słownie:……………………………………………………………….............………………. 
 

 

 

 

 

 

................................................………………………………. 

               (podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów  

             lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy) 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 4 

do Formularza Oferty 

Informacje dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, NNW, ASS) 
 

1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia, które będą mieć zastosowanie do ubezpieczenia: 

a) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 392 ze 

zm.) 

b) ogólne warunki ubezpieczenia autocasco obejmujące ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia 

ubezpieczonego pojazdu ......................................................................................................................; 

c) ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów 

pojazdu mechanicznego .....................................................................................................................; 

d) ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów 

pojazdu mechanicznego ........................................................................................................................ 

 

2. Składka /stawka za 12 miesięczny okres ubezpieczenia (OC, AC, NNW, ASS):  
 

W tabeli zawarty jest podział pojazdów na poszczególne kategorie dokonany przez Zamawiającego na 

potrzeby wyliczenia ceny oferty i zachowania porównywalności ofert Wykonawców.  Z tego samego 

względu w poniższej tabeli stawki i składki za ubezpieczenie poszczególnych pojazdów obejmują 

okres 12 –m-cy.  

 

 

 

 

liczba 

pojazdów 

danego 

rodzaju 

składka/stawka za 12 miesięczny okres ubezpieczenia (w zł) 

składka 

OC/  

1 pojazd 

Łączna 

składka 

OC 

SU AC z 

wyposażeniem 

dodatkowym 

stawka 

AC 

Łączna 

składka 

AC 

składka 

NNW/  

1 pojazd 

Łączna 

składka 

NNW 

składka 

ASS/ 1 

pojazd 

Łączna 

składka 

ASSx 

Osobowy 4   279 900,00       

Ciężarowy do 2t 4   105 800,00     
x x 

Ciężarowy pow. 

2t 
10   473 595,00     

x x 

Ciągnik rolniczy 3   102 050,00     x x 

specjalny – 

śmieciarka, – 

ciężarowy - 

śmieciarka, 

ciężarowy pow. 2 t - 

śmieciarka 

30   7 397 255,23     

x x 

Pojazd wolnobieżny 

(wózek widłowy) 
12   1 237 551,00     

x x 

RAZEM 63 x  x x  x  x  

 

3. Składka za cały okres realizacji zamówienia wynosi 
 

………….…………………………zł…………gr. 

 

słownie:…………………………….……………..…..…………………….…………….…. 
 

 

.................................................………………………………. 

                      (podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów  

                       lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy) 


