
 
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ 

…………………………….. 
   (pieczęd wykonawcy ) 
 

FORMULARZ  OFERTY 

 

Nazwa Wykonawcy: ................................................................................. 

Adres:    ................................................................................. 

Województwo   ................................................................................. 

Tel./FAX:   …………………………………..................... 

e- mail    ................................................................................ 

REGON:   ……………………………………................ 

NIP:    ………………………………………………                                                     

W odpowiedzi na ogłoszenie  o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie  
przetargu nieograniczonego na  ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie 
Lubelskim 
Ja (imię i nazwisko) ………………………………………………………………….. 
w imieniu wykonawcy oświadczam, że:  

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia  zgodnie z wymogami wskazanymi w  
specyfikacji istotnych warunków zamówienia za  cenę umowną  w dwóch okresach 
polisowych: 

1.1. za ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk ………….. zł  
1.2. za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk ……….. zł  
1.3. za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i 

użytkowania mienia …………….. zł 
1.4. łącznie za całośd zamówienia ................................. zł 

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

2. Akceptujemy następujące klauzule : 

Nr 
klauzuli 

Nazwa klauzuli TAK/NIE Liczba punktów Uwagi 

1.  Klauzula reprezentantów I   Obligatoryjna 

2.  
Klauzula ubezpieczenia szyb i 
innych przedmiotów szklanych 
od stłuczenia 

  Obligatoryjna 

3.  Klauzula miejsca ubezpieczenia   Obligatoryjna 



4.  
Klauzula początek okresu 
ubezpieczenia 

  Obligatoryjna 

5.  Klauzula przewłaszczeniowa   Obligatoryjna 

6.  
Klauzula objęcia ochroną 
nowych lokalizacji 

  Obligatoryjna 

7.  
Klauzula automatycznego 
pokrycia 

  Obligatoryjna 

8.  
Klauzula likwidacji w środkach 
trwałych 

  Obligatoryjna 

9.  

Klauzula automatycznego 
doubezpieczenia (w przypadku 
wprowadzenia konsumpcji 
sumy ubezpieczenia) 

  Obligatoryjna 

10.  Klauzula przepięd   Obligatoryjna 

11.  Klauzula szkód seryjnych   Obligatoryjna 

12.  Klauzula rat niewymagalnych   Obligatoryjna 

13.  
Klauzula niezawiadomienia w 
terminie o szkodzie 

  Obligatoryjna 

14.  
Klauzula ubezpieczenia mienia 
nieprzygotowanego do pracy 

  Obligatoryjna 

15.  Klauzula koszty rzeczoznawców   Obligatoryjna 

16.  
Klauzula robót budowlano 
montażowych 

  Obligatoryjna 

17.  
Klauzula rezygnacji z zasady 
proporcji 

  Obligatoryjna 

18.  
Klauzula rezygnacja z zarzutu 
niedoubezpieczenia (drobne 
szkody): 

  Obligatoryjna 

19.  Klauzula stempla pocztowego    

     

1.  
Klauzula szkód w środowisku 
naturalnym  

 3 Fakultatywna 

2.  
Klauzula odpowiedzialności 
cywilnej za produkt 

 6 Fakultatywna 

3.  Klauzula reprezentantów II  2 Fakultatywna 

4.  
Klauzula szybkiej likwidacji szkód 
w sprzęcie elektronicznym 

 1 Fakultatywna 

5.  Klauzula składowania mienia  1 Fakultatywna 

6.  

Klauzula akceptacji zabezpieczeo 
przeciwpożarowych, przeciw 
kradzieżowych i 
przeciwprzepięciowych 

 3 Fakultatywna 



7.  Klauzula akceptacji ryzyka  3 Fakultatywna 

8.  
Klauzula likwidacji szkód 
drobnych 

 1 Fakultatywna 

9.  
Klauzula aktów terroryzmu i 
zamieszek 

 1 Fakultatywna 

10.  
Klauzula funduszu 
prewencyjnego 

 3 Fakultatywna 

11.  Klauzula katastrofy budowlanej  1 Fakultatywna 

12.  Klauzula kradzieży zwykłej   1 Fakultatywna 

13.  Klauzula graffiti  2 Fakultatywna 

14.  
Klauzula wirusów 
komputerowych 

 1 Fakultatywna 

15.  
Klauzula szkód powstałych pod 
wpływem alkoholu i innych 
środków odurzających 

 1 Fakultatywna 

W przypadku akceptacji klauzuli Wykonawca wpisuje do rubryki słowo TAK, wszystkie inne formy zapisów lub ich brak  będą uznawane 
jako brak akceptacji klauzuli. 

 

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 6 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) 

................................................, ................. 2014 r.       
           miejscowośd           data                             

  

 


