F O R M U L A R Z O F E R T OWY**

Formularz nr 1 do SIWZ

" Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z
jednostkami organizacyjnymi oraz NNW członków OSP w okresie od 29 lipca 2019 roku do 28
lipca 2022 roku"

…...........................................
(miejscowość, data)
Wykonawca/ Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia
(w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia w formularzu Oferty
należy wpisać wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia)

Nazwa:…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Województwo:……………………………………………………………………….
Miejscowość:…………………………………………………………………………
Kod pocztowy:………………………………………………………………………
Kraj:……………………………………………………………………………………..
Adres pocztowy (ulic, nr domu i lokalu): ……………………………………………
Tel.:………………… ………………………Fax:………………………………………..
e-mail:……………………………...
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą*(właściwe zaznaczyć) TAK □

NIE □

O F E R TA
Przystępując do przetargu na „KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY WĘGLINIEC WRAZ Z JEDNOSTKAMI
ORGANIZACYJNYMI ORAZ NNW CZŁONKÓW OSP W OKRESIE OD 29.07.2019R.
DO 28.07.2022R.” zgodnie ze SIWZ, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących
warunkach:
I CZĘŚĆ przedmiotu zamówienia: „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i
odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi w
okresie od 29.07.2019r. do 28.07.2022r.”

strona 1 z 7

Cena łączna:
…………………………………………………………………….……… zł
Słownie złotych …………………...............................................................................................,
w tym:

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
Przedmiot
ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia

Składka
łączna za
okres 36
miesięcy

Składka
za 1 rok

Składka za
2 rok

Składka za
3 rok

Budynki i budowle
96 402 805 zł
Maszyny,
urządzenia,
3 478 954 zł
wyposażenie
Maszyny,
urządzenia,
100 000 zł
wyposażenie –
mniejszej wartości
Mienie osób trzecich
100 000 zł
Mienie pracownicze
100 000 zł
Mienie uczniowskie
50 000 zł
Koszty powołania
100 000 zł
eksperta
Szyby i inne
przedmioty od
30 000 zł
stłuczenia
Kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm
Środki trwałe
100 000 zł
Stałe elementy
100 000 zł
budynków/budowli
Mienie osób trzecich
50 000 zł
Mienie pracowników
20 000 zł
Mienie uczniowskie
10 000 zł
Koszty naprawy
5 000 zł
zabezpieczeń
Kradzież zwykła
50 000 zł
Ubezpieczenie
zwiększonych
kosztów działalności

200 000 zł

Suma składek:

2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
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Sprzęt stacjonarny
Sprzęt przenośny
Nośniki danych
Oprogramowania
Koszt odtworzenia
danych

644 868 zł
486 409 zł
20 000 zł
241 670 zł
20 000 zł
Suma składek:

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Odpowiedzialność
cywilna deliktowa z
rozszerzeniem
ochrony zgodnie z
SIWZ

1 200 000 zł

Suma składek:

4. Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NW, Assistance
Numer rej.

Marka

Typ

DZG 90VV

SKODA

DZG 44KJ

STAR

DZG 69AM

STAR

DZG G991

STAR

DZG 85PT

STAR

DZG 02266

FIAT

DZG K251

DZG 13412

STAR
MERCEDES
BENZ
TOYOTA

HILUX

DZG 13998

FORD

TRANSIT

DZG 22WN

RYDWAN

DZG 07112

MAN

DZG 13287

FORD

DZG 85WL

RYDWAN

DZG 19429

FIAT

TRANSIT
+
URZĄDZE
NIE WUKO
DOBLO

DZG 65YE

BREDERUP

B05

DZG 68YC

CYSTERNA

DZG 31TL

Składka za okres 36 miesięcy
Ubezpieczenie Assistance – bezskładkowo
Łączna składka za
OC
AC
NW
OC, AC, NNW

OCTAVIA

X
X
X
X
DUCATO

X

X

JCB

3CX SUPER

DZG 17TM

POLONEZ

CARO

DZG 36399

SKODA

OCTAVIA

X

X
X

X
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DZG 2G66

WIOLA

DZG 41998

MAN

DZG 40CG

IVECO

DZG 2F57

BLYSS

DZG 80YH
DZG 48471

FIAT

D1 HENIO

STAR

DAILY
PPHU
WODZINS
KI
DOBLO

Składka ogółem za wszystkie ubezpieczenia:

………………

KLAUZULE DODATKOWE - FAKULTATYWNE
Przyjęta
TAK/NIE
Nazwa klauzuli
ubezpieczenie ubezpieczenie
ubezpieczenie
mienia od
sprzętu
odpowiedzialności
wszystkich
elektronicznego
cywilnej
ryzyk
od wszystkich
ryzyk
Klauzula podwyższenia limitu szkód
majątkowych (czyste straty
X
X
finansowe)
Klauzula podwyższenia limitu
X
X
kradzieży zwykłej
Klauzula podwyższenia limitu
odpowiedzialności za obiekty w
postaci dróg, mostów/mostków,
x
X
przejść podziemnych, podwórek,
chodników, ścieżek rowerowych,
parkingów, zatok, alejek, kanalizacji
Klauzula podwyższenia limitu w
odpowiedzialności cywilnej z tytułu
X
X
posiadania dróg
Klauzula ryzyka wadliwego
X
X
wykonania robót lub usług
Klauzula aktów terroryzmu
X
x – nie dotyczy

Oferta obejmuje okres ubezpieczenia wskazany w SIWZ, to jest:
- ubezpieczenie majątkowe : od 29.07.2019r. do 28.07.2022r.
- ubezpieczenia komunikacyjne: okresy roczne.
II CZĘŚĆ przedmiotu zamówienia: „Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków członków OSP w okresie od 29.07.2019 r. do 28.07.2022 r.”
Cena łączna:

…………………………………………………………………….……… zł
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Słownie złotych …………………...............................................................................................,
w tym:
1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży
pożarnych
Składka
Przedmiot
łączna za Składka
Składka za Składka za
Suma ubezpieczenia
ubezpieczenia
okres 36
za 1 rok
2 rok
3 rok
miesięcy
Z tytułu wypadków
Wariant I
przy pracy i chorób
zawodowych –
imienne
ubezpieczenie
zgodne z Ustawą z
dnia 30 października
2002 r. o
ubezpieczeniu
społecznym.
50 000 zł
Wariant II
Suma składek:
Klauzula podniesienia sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w II
wariancie do 75 000 zł : akceptujemy / nie akceptujemy (pozostawić właściwą odpowiedź)
Oferta obejmuje okres ubezpieczenia wskazany w SIWZ, to jest:
- ubezpieczenie NNW członków OSP: od 29.07.2019 r. do 28.07.2022 r.
Dotyczy I i II CZĘŚCI przedmiotu zamówienia
1. Uważamy się za związanych z niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
2. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią projektu umowy, akceptujemy go
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, iż akceptujemy warunki płatności określone w projekcie umowy.
4. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz nie
podlegamy wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
5. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią i warunkami specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami do niej przekazanymi przez
zamawiającego przed terminem składania ofert, akceptujemy je oraz uznajemy się za
związanych z określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania, zdobyliśmy
konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty oraz przyjęliśmy
warunki wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi
czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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7. Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem
niniejszego postępowania, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami
uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.
8. Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy Pzp oświadczamy, że wybór przedmiotowej
oferty:***
1) nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, w zakresie
i wartości:
_____________________________________________________________________
należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania
oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług

9. Nazwa banku i nr rachunku bankowego do rozliczeń z Zamawiającym:
...............................................................................................................................................
(wskazany nr rachunku bankowego zostanie wpisany do umowy)

10. Oświadczamy, że następujące dokumenty załączone do oferty są objęte tajemnicą
przedsiębiorstwa (wypełnić w przypadku, gdy którekolwiek z dokumentów załączonych do oferty są
objęte tajemnicą przedsiębiorstwa):
…………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………..
11. Poniżej wskazujemy nazwy, adresy (firm) podwykonawców oraz części zamówienia,
które zostaną powierzone tym podwykonawcom (wypełnić jeżeli dotyczy).
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
12. Oświadczam, że wypełniłem/łam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub w
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu1.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
………………………………………
……………………………………
………………………………………

Miejscowość i data: ……………………………
.……………………..…………..…….
/Podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do podpisywania oferty/
Pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego
oświadczam, że wszystkie złożone do oferty dokumenty i oświadczenia są prawdziwe.
………….……………………..…………..…….
1

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa ( usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)
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/Podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do podpisywania oferty/
**formularz ofertowy będzie stanowił Załącznik Nr 1 do umowy
* Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej:
Art. 105. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z
dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły
równowartości w złotych 10 milionów euro.
Art. 106. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym
z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
3) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły
równowartości w złotych 43 milionów euro.
*** niepotrzebne skreślić.
W przypadku braku skreślenia/wypełnienia pkt 8 zamawiający uzna, że wybór
przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego.
Powyższa informacja jest wymagana dla celów sprawozdawczych oraz sporządzenia
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
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