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.............................................. 
          (pieczątka Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY  

 
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust 8 Prawo zamówień publicznych 

 
 
 

Przedmiot zamówienia: 
„Usługi kompleksowego ubezpieczenia Związku Komunalnego Gmin 

Ziemi Lubartowskiej w okresie 02.03.2018 – 01.03.2020” 

 
 
 

Ninejszą ofertę składa: 
 
Nazwa Wykonawcy: …........................................................................................................... 
 
Adres Wykonawcy: …............................................................................................................. 
 
NIP: ….....................................                                              Regon: …................................. 
 
Osoba uprawniona do kontaktów (dla niniejszej oferty): 
 
Imię i nazwisko: ….............................................................................................................. 
 
Adres: …............................................................................................................................... 
 
Telefon: ….....................................                                 Faks: …......................................... 
 
e-mail: …................................................................................................................................ 
 
Dane dotyczące Zamawiającego: 
Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej 
ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów    
tel./faks (+48) 81 854-36-15,   
NIP: 714-188-86-46   
Regon: 432725102 
 

Zobowiązania Wykonawcy: 
My niżej podpisani, będąc upoważnionymi do podpisania niniejszej oferty przez wymienionego 
powyżej Wykonawcę oświadczamy, że przeanalizowaliśmy i w pełni akceptujemy treść 



DGO.271.05.2018  
             Załącznik nr 5 do SIWZ 

2 z 5 

dokumentów tworzących Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 
Niniejszym przyjmujemy bez zastrzeżeń, ograniczeń i w całości postanowienia zawarte w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz informujemy, że zdobyliśmy wszelkie niezbędne  
informacje do opracowania oferty i podpisania wynikającej z niej umowy. 
Zobowiązujemy się i gwarantujemy, bez zastrzeżeń i ograniczeń, wykonanie zamówienia zgodnie z 
treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i z załączonym wzorem umowy. 
 
Biorąc udział w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Usługi kompleksowego ubezpieczenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi 
Lubartowskiej w okresie 02.03.2018 – 01.03.2020”, w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu 
zamówienia oraz wymogami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, 
oferujemy: 
 

 

I. Zadanie nr 1 (Część 1 Zamówienia) – Ubezpieczenie mienia i 
odpowiedzialności cywilnej 

 

wykonanie przedmiotu zamówienia, na okres 24 miesięcy 

 

za cenę brutto …............................................................... zł  
 
(słownie: ….............................................................................................................................) 
 
Zgodnie z poniższym: 

 
Rodzaj ubezpieczenia 

Stawka 
(%) 

roczna 

Składka za I okres 
rozliczeniowy (zł) 

brutto 

Składka za II okres 
rozliczeniowy (zł) 

brutto 

Składka łączna (zł) 
brutto  

I+II okres 
rozliczeniowy 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich 
ryzyk 

    

Ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego na bazie wszystkich 
ryzyk 

    

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń     

Ubezpieczenie Odpowiedzialności 
Cywilnej 

x    

SKŁADKA ŁĄCZNA:    

 

Warunki fakultatywne (należy wpisać TAK lub NIE w każdym z poniższych wierszy) 
 

Lp. Warunki fakultatywne TAK/NIE 

1 
Zmniejszenie franszyzy redukcyjnej do 1.000 zł dla ryzyka pożaru, 
eksplozji/wybuchu, dymu i sadzy, odniesieniu do Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów 

 

2 Zwiększenie limitu  dla ryzyka pożaru, eksplozji/wybuchu, dymu i sadzy  
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do 20.000.000 PLN w odniesieniu do Zakładu Zagospodarowania Odpadów  

3 
Zwiększenie limitu w klauzuli katastrofy budowlanej z 1.000.000 zł na 5.000.000 

zł 

 

4 Zwiększenie limitu w klauzuli przepięć z 500.000 zł na 1.000.000 zł  

 

 
II. Zadanie nr 2 (Część 2 Zamówienia) – Ubezpieczenia komunikacyjne 

 

wykonanie przedmiotu zamówienia, na okres 24 miesięcy 

 

za cenę brutto …............................................................... zł  
 

(słownie: ….............................................................................................................................) 
 
Zgodnie z poniższym: 

 
Rodzaj ubezpieczenia 

Składka za I okres 
rozliczeniowy (zł) brutto 

Składka za II okres 
rozliczeniowy (zł) 

brutto 

Składka łączna (zł) 
brutto  

I+II okres 
rozliczeniowy 

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych 

   

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych 
Wypadków dla kierowcy i pasażerów 

   

Ubezpieczenie Assistance    

Ubezpieczenie Auto-casco    

SKŁADKA ŁĄCZNA:    

 
Lp Numer 

rejestracyjny 
marka Typ/mod

el 
Składka OC, AC, 

NW, Assistance w I 
okresie 

rozliczeniowym 

Składka OC, NW, 
AC, Assistance w I 

okresie 
rozliczeniowym 

Składka razem I+II okres 
rozliczeniowy  

1 LLB 30165 DAF LF 55    

2 LLB 35406 DAF CF    

3 LLB 35293 DAF LF HAK    

4 LLB 49351 DAF CF HAK    

5 LLB 36783 RENAULT MASTER    

6 LLB 11TU KUBOTA M135GX    

7 LLB 49366 Citroen Berlingo    

 

 
Warunki fakultatywne (należy wpisać TAK lub NIE w każdym z poniższych wierszy) 
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Lp. Warunki fakultatywne TAK/NIE 

1 Płatność składki w 4 ratach dla każdego okresu rozliczeniowego  

2 
Zwiększenie Sumy ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów z 10.000 PLN na 

20.000 PLN 

 

 

II. Zadanie nr 3 (Część 3 Zamówienia) – Ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku 

 

wykonanie przedmiotu zamówienia, na okres 24 miesięcy 

 

za cenę brutto …............................................................... zł  
 

(słownie: ….............................................................................................................................) 
 
 
Zgodnie z poniższym: 

 
Rodzaj ubezpieczenia 

Składka za I okres 
rozliczeniowy (zł) brutto 

Składka za II okres 
rozliczeniowy (zł) 

brutto 

Składka łączna (zł) 
brutto  

I+II okres 
rozliczeniowy 

Ubezpieczenie OC za szkody w środowisku    

SKŁADKA ŁĄCZNA:    

 

Warunki fakultatywne (należy wpisać TAK lub NIE w każdym z poniższych wierszy) 

Lp. Warunki fakultatywne TAK/NIE 

1 Zmniejszenie franszyzy redukcyjnej z 30.000,00 zł na 20.000,00 zł   

2 Płatność składki w 4 ratach dla każdego okresu rozliczeniowego  

 

 

1. OŚWIADCZAMY, że wyżej podana cena ofertowa uwzględnia wykonanie przedmiotu 

zamówienia, opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jako Zadanie nr 1/ 

Zadanie nr 2/ Zadanie nr 3*. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 

uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływ terminu składania ofert. 

4. OŚWIADCZAMY, że: 
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a. przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie* 

b. powierzymy podwykonawcom realizację następujących części zamówienia*: 

 
…................................................................................................................................................................................................... 
część (zakres) zamówienia 
 
 
…................................................................................................................................................................................................... 
część (zakres) zamówienia 
 

5. OŚWIADCZAMY, że dokonującym usług jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, u którego sprzedaż jest/nie jest* zwolniona z 

podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług oraz, że usługi 

będą/nie będą* objęte zwolnieniem, o którym mowa w art.43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122 ustawy o 

podatku od towarów i usług. 

6. OŚWIADCZAMY, że informacje i dokumenty …..................................................................... 

…............................................................................................................................................. 
   (tylko, jeśli dotyczy – podać nazwę dokumentu, nr załącznika, nr strony) 
 

nie mogą być udostępnione, z uwagi na to iż są zastrzżone jako informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W załączeniu 

przedkładamy uzasadnienie powyższego. 

7. Korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na: 

• adres: …....................................................................................... 

• nr faksu: …................................................................................... 

• e-mail: …...................................................................................... 

 

Ofertę składamy na …...... kolejno ponumerowanych stronach. Integralną jej część stanowią 

załączniki: 

1. …..................................................................................... 

2. …..................................................................................... 

3. …...................................................................................... 

4. …....................................................................................... 

5. …...................................................................................... 

 

 
…..................................................   …......................, dnia …..............2018 r.  
           Wykonawcy 
 
 

* - niepotrzebne skreślić 


