
    

 

 

Załącznik nr 5 do Zaproszenia 

 

 ...........................................................   ........................... , dnia  ...............................  

 /nazwa i adres Wykonawcy/ 

FORMULARZ OFERTOWY 

1. Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert cenowych, którego przedmiotem jest: 

ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej sp. z o.o. w Węgrowie  

zobowiązujemy się do wykonania przedmiotowego zamówienia na następujących warunkach: 

1) oferujemy następującą wysokość składki ubezpieczeniowej: 

1. z tytułu ubezpieczenia mienia od ognia i innych ryzyk; 
………………………….. zł 

2. 
z tytułu ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i 

rabunku; ………………………….. zł 

3 
z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z 

prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem ……………….………… zł 

4. 
z tytułu ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej 

wspólnot mieszkaniowych ………………………….. zł 

5. z tytułu ubezpieczenia pojazdów. 
………………………….. zł 

 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ SKŁADKI (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 
………………………….. zł 

   

6. 
z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej zarządcy nieruchomości ………………………….. zł 

2) deklarujemy objęcie Zamawiającego ochroną ubezpieczeniową w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 

2018 r. na zasadach opisanych w Zaproszeniu do składania ofert cenowych, w tym  w szczególności: 

a) akceptujemy wszystkie warunki poszczególnych rodzajów ubezpieczeń; 

b) akceptujemy wszystkie obligatoryjne klauzule dodatkowe, rozszerzające zakres ochrony 

ubezpieczeniowej;  

3)   deklarujemy akceptację następujących klauzul dodatkowych: 

Klauzula dodatkowa Akceptacja 

1. Klauzula wynagrodzenia rzeczoznawców TAK/NIE* 

2. Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy w godzinach 

nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy 
TAK/NIE* 

3. Klauzula ograniczenia zasady proporcji wg szkody TAK/NIE* 

4. Klauzula likwidacji drobnych szkód TAK/NIE* 

5.  Klauzula oględzin TAK/NIE* 

6. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie TAK/NIE* 

7. Klauzula sądu polubownego TAK/NIE* 



    

 

8. Klauzula rezygnacji z regresu do podmiotów powiązanych kapitałowo TAK/NIE* 

9. Klauzula rezygnacji z regresu do pracowników Ubezpieczającego TAK/NIE* 

10. Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia TAK/NIE* 

11. Klauzula 72 godzin TAK/NIE* 

12. Klauzula uderzenia pojazdu własnego TAK/NIE* 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zaproszeniem do składania ofert cenowych i nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 

3. Oświadczamy, że usługę objętą przedmiotem zamówienia: 

1) wykonamy w całości samodzielnie*; 

2) wykonamy przy udziale podwykonawców, którym zlecimy następujący zakres usług*: 

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

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

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

*niepotrzebne skreślić 

4. Oświadczamy, że zaoferowana cena (składka ubezpieczeniowa) została obliczona zgodnie z zasadami 

określonymi w Zaproszeniu do składania ofert cenowych  i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia oraz niezbędne koszty dodatkowe wynikające z zapytań i uzyskanych od Zamawiającego wyjaśnień. 

5. Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący załącznik do Zaproszenia do składania ofert cenowych akceptujemy 

bez zastrzeżeń. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu 

składania ofert. 

7. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego.  

8. Akceptujemy warunki płatności, określone przez Zamawiającego. 

9. Oświadczamy, że wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe. 

10. Korespondencję wnoszoną: 

1) drogą poczty elektronicznej, proszę kierować na adres e-mail:......................................................................................  

2) faksem, proszę kierować na faks nr: :  ............................................................................................................................  

3) pisemnie na adres:  .........................................................................................................................................................  

11. Wraz z niniejszym formularzem składamy niżej wymienione dokumenty i oświadczenia wymienione w 

Zaproszeniu do składania ofert cenowych , stanowiące integralną część oferty: 

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

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

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

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

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

Pieczęć i podpis osób upoważnionych do 

reprezentowania Wykonawcy 

 


