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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 

……………………………………. 
   (pieczęd Wykonawcy ) 
 

FORMULARZ  OFERTY 
I.  

Nazwa Wykonawcy: ................................................................................. 
Adres:    ................................................................................. 
Województwo  ................................................................................. 
Tel./FAX:  ................................................................................. 
e- mail:                 ................................................................................. 
REGON:  ................................................................................. 
NIP:   .................................................................................             
                                        

II.  
W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na ubezpieczenia komunikacyjne Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej            
i Mieszkaniowej Sp. z o.  o. w Tomaszowie Lubelskim 
Ja (imię i nazwisko) ………………………………………………………………….. 
w imieniu Wykonawcy oświadczam, że:  
Oferujemy: 
wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami wskazanymi w  Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia za  cenę umowną w dwóch okresach polisowych: 
 
 
 

Rodzaj ubezpieczenia Składka 

Ubezpieczenie OC p.p.m.  

Ubezpieczenie AC  

Ubezpieczenie NW  

 

Łączna cena  

................................ zł / słownie:....................................................................................... 

2.  Akceptujemy następujące klauzule: 

Nr 
klauzuli 

Nazwa klauzuli TAK/NIE 
Liczba 

punktów 
Uwagi 

1.  
Klauzula przewłaszczeniowa (przewłaszczenia na 
zabezpieczenie) 

  Obligatoryjna 

2.  Klauzula stempla bankowego   Obligatoryjna 

     

1.  Klauzula  rezygnacja z zarzutu niedoubezpieczenia  3 Fakultatywna 

2.  Klauzula rażącego niedbalstwa kierowców  4 Fakultatywna 
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3.  Klauzula szkód wyrządzonych przez ładunek  1,5 Fakultatywna 

4.  
Klauzula szkód wyrządzonych przez bagaż przewożony na 
bagażniku zewnętrznym 

 0,5 Fakultatywna 

5.  Klauzula czasu zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia  1,5 Fakultatywna 

6.  Klauzula likwidacji drobnych szkód  2 Fakultatywna 

7.  Klauzula akceptacji istniejących zabezpieczeo  1,5 Fakultatywna 

8.  
Klauzula szkód powstałych w wyniku czynników 
termicznych lub chemicznych pochodzących z wnętrza 
pojazdu 

 1 Fakultatywna 

 

1. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do przedstawienia Zamawiającemu 
rozbitej składki na poszczególne jednostki Zamawiającego i ryzyka (wraz z informacją o stawkach 
ubezpieczeniowych), według instrukcji przedstawionych przez Zamawiającego przed 
podpisaniem umowy przez strony. 

2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego 
wykonania zamówienia. 

3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od złożenia oferty. 
4. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej 

żadnych zastrzeżeo. 
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedstawionym wzorem umowy, stanowiący zał. Nr 7 

do SIWZ, nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeo i w przypadku wyboru oferty zobowiązujemy 
się do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

                                                  

 

                                                                                

           ........................................................................ 
                                                                                                         

              (podpis i pieczątka  Wykonawcy) 

 
................................................, ......................... 2013 r.       
     (miejscowośd, data)                           

 


