Załącznik nr 1 do SIWZ

OFERTA
w Postępowaniu na:
„USŁUGA UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNENGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU”
Numer referencyjny: PK/02/18
Oznaczenie Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
47-400 Racibórz, ul. Adamczyka 10

FORMULARZ OFERTY
I
Dane Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….….……..…………………………………………………………………………………………………………
Należy podać pełną zarejestrowaną nazwę Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie
numer NIP ……………………….…………… numer REGON ………….……………………………
numer KRS ……………………………………………………………………
Należy podać numer NIP, REGON oraz KRS Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Należy podać zarejestrowany adres(y) (z numerem kodu pocztowego) Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających
się o Zamówienie
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Należy podać adres do korespondencji jeśli jest inny niż zarejestrowany adres Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie
ubiegających się o Zamówienie
Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………
W stosownych przypadkach, o ile osoba ta nie jest wymieniona w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, należy podać imię
i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy na
potrzeby niniejszego Postępowania/ W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, należy wskazać
również Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym w toku Postępowania:
……………………………………………………………………………..…………………………………………………… email: ……………………………………………..
tel. …………………………………………………
W stosownych przypadkach, o ile osoba ta nie jest jednocześnie osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/
należy podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do kontaktów z
Zamawiającym na potrzeby niniejszego Postępowania
II
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Składając ofertę w Postępowaniu pod nazwą: „Usługa Ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu”
numer referencyjny PK/02/18 (1)
Część 1 – Ubezpieczenie majątkowe
Część 2 – Ubezpieczenie komunikacyjne

Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o Zamówienie* zobowiązuje się/zobowiązują się* do wykonania
przedmiotu Zamówienia zgodnie z SIWZ oraz:
Część 1 – Ubezpieczenie majątkowe
1.

oferuje/oferują* realizację przedmiotu Zamówienia za cenę ofertową (łączną składkę ubezpieczeniową) wynoszącą:

…………………………zł…………gr.
słownie: ……………………………………………………………złotych………………groszy
ustaloną zgodnie z wymogami SIWZ i określoną zgodnie z Załącznikami nr 1 - 3 do Formularza oferty, stanowiącą sumę kwot
(łącznych składek) określonych:
a. w pkt. 5 Załącznika nr 1 do Formularza oferty (Informacje dotyczące Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk);
b. w pkt. 4 Załącznika nr 2 do Formularza oferty (Informacje dotyczące Ubezpieczenia pojazdów od ognia i powodzi)
c. w pkt. 4 Załącznika nr 3 do Formularza oferty (Informacje dotyczące Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
deliktowej oraz kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności, posiadanego i użytkowania mienia, administrowania
mienia)
2.

oferuje/oferują* w wykonaniu przedmiotu Zamówienia w ramach Umowy (umów ubezpieczenia na ubezpieczenia
objęte Zamówieniem w ramach Części 1) zastosowanie Klauzul fakultatywnych:

Lp.

Klauzula fakultatywna

01

02

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Liczba punktów za
akceptacje klauzul
wskazanych w
kolumnie 02

03
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
1
7.30 Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody
7.31 Klauzula błędów i opuszczeń:
2
2
7.32 Klauzula likwidacji drobnych szkód
7.33 Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia po szkodzie.
2

Włączenie klauzuli
wskazanej w
kolumnie 02 do
zakresu umowy
ubezpieczenia
TAK/NIE*
04

7.34 Klauzula nie zawiadomienia w terminie o szkodzie
1
Ubezpieczenie pojazdów od ognia i powodzi
7.30 Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody
1
2
7.31 Klauzula błędów i opuszczeń:
7.34 Klauzula nie zawiadomienia w terminie o szkodzie
1
7.35 Klauzula zwiększenia limitu w ub. pojazdów od ognia / pożaru
i powodzi – podwyższenie limitu do 1.000.000 zł

3

(1) Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wskazania części Zamówienia, na którą składa ofertę przez oznaczenie V lub X lub w
inny sposób przy części, na którą składa ofertę. Dodatkowo, Wykonawca może również skreślić część Zamówienia, na którą nie składa oferty.
Następnie w zależności od części Zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę, podaje cenę ofertową.
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Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej oraz kontraktowej
z tytułu prowadzenia działalności, posiadanego i użytkowanego mienia, administrowania mienia
10

10.7 Klauzula okolicznościowa

1

11

10.8 Klauzula oględzin

1

12

10.9 Klauzula zaliczkowa

1

13

10.10 Klauzula rzeczoznawców

2

* Opis sposobu dokonywania akceptacji postanowień dodatkowych akceptowanych w ramach kryterium „Klauzule
fakultatywne” został zamieszczony w Sekcji IV.7) SIWZ.
Część 2 – Ubezpieczenia komunikacyjne;
3.

oferuje/oferują* realizację przedmiotu Zamówienia za cenę ofertową (łączną składkę ubezpieczeniową) wynoszącą:
…………………………zł…………gr.

słownie: ………………………………………………………………złotych………………groszy
ustaloną zgodnie z wymogami SIWZ i określoną zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Formularza oferty; stanowiąca kwotę (łączną
składkę ubezpieczeniową) określoną w pkt. 3 Załącznika nr 4 do Formularza oferty (Ubezpieczenie komunikacyjne).

1.

2.

III
Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o Zamówienie* oświadcza/oświadczają*, że niniejsza oferta jest
jawna, za wyjątkiem informacji zamieszczonych na stronach .................................................., które stanowią tajemnicą
przedsiębiorstwa, które nie mogą być ogólnodostępne. Jednocześnie przedstawia/przedstawiają* uzasadnienie
tajemnicy przedsiębiorstwa….. ……….……………………………………………………………………
Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia* niniejszym wskazuje/wskazują* część
Zamówienia obejmującego ………….. w Części ……2, jakie zamierza/zamierzają* powierzyć podwykonawcy /
podwykonawcom* oraz podaje/podają* firmy podwykonawców ………......................................**

IV
Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie* oświadcza/oświadczamy*, że:
1. wzór Umowy, stanowiący dla3:
Części 1, Załącznik nr 7 do SIWZ*
Części 2, Załącznik nr 8 do SIWZ*
został zaakceptowany i zobowiązuje/zobowiązujemy* się w przypadku wyboru niniejszej oferty do zawarcia Umowy na
podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
2. do Umowy (umowy ubezpieczenia), będą miały zastosowanie Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia wskazane w
Załącznikach nr 1 do nr 3 do Formularza ofertowego (Informacje dotyczące ubezpieczeń określonych w Części 1) w
ramach Części 1 , na którą jest składana oferta, w zakresie określonym we wzorze Umowy, o którym mowa w części IV
ust. 1 niniejszego Formularza oferty,
3. zapoznał/zapoznaliśmy* się z treścią SIWZ wraz z jej Załącznikami i uznaje/uznajemy* się za związanego/związanych*
określonymi w niej wymaganiami i zasadami Postępowania,
4. jest/jesteśmy* związani niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert, włącznie z tym dniem,

2 W przypadku

złożenia oferty na więcej niż jedną część Zamówienia wskazaną w Formularzu oferty, należy wskazać dokładnie, w której części
Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia podwykonawcom; Należy powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. Brak
wypełnienia niniejszego ustępu będzie oznaczał, że Wykonawca samodzielnie zrealizuje Zamówienie bez udziału podwykonawców.
3 Wykonawca zobowiązany jest do wskazania części Zamówienia, na którą składa ofertę przez oznaczenie V lub X lub w inny sposób przy
części, na którą składa ofertę.
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5.

wypełnił/wypełniliśmy* obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO4 wobec osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał/pozyskaliśmy* w celu ubiegania się o udzielenie
Zamówienia w niniejszym Postępowaniu.*
* 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).

V
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty lub oświadczenia5:
1.1.
Formularz oferty – wypełniony i podpisany6,
1.1.1.
Załącznik nr 1 do Formularza oferty (Informacje dotyczące Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk) niniejszy
załącznik Wykonawca składa w przypadku złożenia oferty na Część 1;
1.1.2.
Załącznik nr 2 do Formularza oferty (Informacje dotyczące Ubezpieczenia pojazdów od ognia i powodzi), niniejszy
załącznik Wykonawca składa w przypadku złożenia oferty na Część 1;
1.1.3.
Załącznik nr 3 do Formularza oferty (Informacje dotyczące Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej
oraz kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności, posiadanego i użytkowania mienia, administrowania mienia);
niniejszy załącznik Wykonawca składa w przypadku złożenia oferty na Część 1;
1.1.4.
Załącznika nr 4 do Formularza oferty (Ubezpieczenia komunikacyjne); niniejszy załącznik Wykonawca składa w
przypadku złożenia oferty na Część 2;
1.2.
Dokument pełnomocnictwa ………………………………………………..**;
1.3.
Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw
do wykluczenia z Postępowania;
1.4.
…………………………………………………………………………………….
2. Oferta została złożona na ………. ** zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach.
* nieodpowiednie przekreślić lub podkreślić odpowiednie
** jeżeli nie dotyczy przekreślić lub jeżeli dotyczy wypełnić

…………………………………….…………………….……………
Miejscowość i data

…………………………..………………………………………
Czytelny(-e) podpis(-y) osoby/ osób upoważnionej(-ych) do
reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawców
wspólnie ubiegających się o Zamówienie)

4 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
5 Załączniki wskazane w część V ust. 1 ppkt 1.1.1 - ppkt 1.1.4. Formularza oferty, należy dostosować w zależności od części Zamówienia, na
która Wykonawca składa ofertę. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na Część 1 oprócz Formularza oferty składa Załączniki do Formularza oferty
wskazane w części V ust. 1 ppkt 1.1.1. - ppkt. 1.1.3.; na Część 2 Załącznik do Formularza oferty wskazany w części V ust. 1 ppkt 1.1.4,
6 Formularz oferty sporządzony według wzoru z Załącznika nr 1 do SIWZ, składany jest niezależnie czy Wykonawca składa ofertę na jedną
część Zamówienia, na dwie wybrane części Zamówienia lub wszystkie części Zamówienia.
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CZĘŚĆ 1
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FORMULARZA OFERTY
Informacje dotyczące Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
1.

2.

Ogólne (Szczególne) Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie w ubezpieczeniu (podać rodzaj warunków
ubezpieczenia i datę uchwalenia/wejścia w życie)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
Wartość mienia, stawka i składka za ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia w zł w
12 miesięcznym okresie
ubezpieczenia (okresie
rozliczeniowym)

Stawka*

Składka za
12 miesięczny okres
ubezpieczenia**

01

02

03

04

Razem grupa 1

2 380 817,30

Razem grupa 2

99 830,99

Razem grupa 3

413 618,42

Razem grupa 4

261 027,40

Razem grupa 5

506 729,84

Razem grupa 6

38 752,42

Razem grupa 8

118 555,10

Zapasy materiałowe w magazynie

100 000,00

Mienie nisko cenne

100 000,00

Gotówka w kasie

5 000,00

Wyposażenie, maszyny, urządzenia, mienie
niskocenne od kradzieży z włamaniem i
rabunku

50 000,00 (I ryzyko)

Środki obrotowe

20 000,00 (I ryzyko)

Gotówka od kradzieży z włamaniem i
rabunku w lokalu

5 000,00 (I ryzyko)

Gotówka od rabunku w transporcie

5 000,00 (I ryzyko)

Koszty naprawy zabezpieczeń
przeciw-kradzieżowych

20 000,00 (I ryzyko)

Razem***
* Należy podać stawki zastosowane do wyliczenia ceny oferty, które będą mieć również zastosowanie do rozliczeń w okresie realizacji
Zamówienia (w każdym okresie ubezpieczenia /okresie rozliczeniowym). Zamawiający informuje, że dokona sprawdzenia podanych cen w
kolumnie 04 „Składka za 12 miesięczny okres ubezpieczenia”, mnożąc podane wartości kolumnie 03 „Stawka” i wartości podanych w
kolumnie 02 „Suma ubezpieczenia w zł w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia (okresie rozliczeniowym)”.
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** W kolumnie 04 „Składka za 12 miesięczny okres ubezpieczenia”, należy podać dokładne wyliczenie do dwóch miejsc po przecinku.
*** Suma składek obejmująca wszystkie składki wskazane w kolumnie 04 obliczone za odpowiednio określony w kolumnie 01 przedmiot
ubezpieczenia, wskazana w pozycji „Razem”, winna być równa składce wpisanej w pkt. 3 (poniżej).
Ubezpieczenie Targowiska Miejskiego w Raciborzu administrowanego przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Umowa kończy się w dniu 16.06.2019r., dlatego w odniesieniu do tego przedmiotu ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa ma być
udzielana w okresie od 01.01.2019 do 16.06.2019

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia w zł w
okresie ubezpieczenia od
01.01.2019 do 16.06.2019

Stawka*

Składka za
okres
ubezpieczenia**

01

02

03

04

Targowisko miejskie (własność Gminy
Racibórz)

3.

3 849 980,00

Składka (cząstkowa składka ubezpieczeniowa) za ubezpieczenie w pierwszym okresie ubezpieczenia od 01 stycznia
2019 do 31 grudnia 2019 wynosi:

…………………………zł…………gr.
słownie:…….………………………………………………………………..złotych……………….groszy
4.

Składka (cząstkowa składka ubezpieczeniowa) za ubezpieczenie w drugim okresie ubezpieczenia od 01 stycznia 2020
do 31 grudnia 2020 wynosi:

…………………………zł…………gr.
słownie:…….………………………………………………………………..złotych……………….groszy

5.

Składka (łączna składka za 24 miesięczny okres realizacji Zamówienia w Części 1) stanowi suma składki określonej w
pkt. 3 oraz pkt. 4 (powyżej) w dwóch 12 miesięcznych okresach ubezpieczenia i wynosi:
…………………………zł…………gr.

słownie:……………………………………………………………..złotych……………….groszy

…………………………………….…………………
Miejscowość i data

…………………………..……………………………
Czytelny(-e) podpis(-y) osoby/ osób upoważnionej(-ych)
do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika
Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY
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Informacje dotyczące Ubezpieczenia pojazdów od ognia i powodzi
1.

2.

Ogólne (Szczególne) Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie w ubezpieczeniu (podać rodzaj warunków
ubezpieczenia i datę uchwalenia/wejścia w życie)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Wartość mienia, stawka i składka za ubezpieczenie pojazdów od ognia i powodzi
Składka za
Limit odpowiedzialności w
12 miesięczny okres
Przedmiot ubezpieczenia
Stawka*
zł.
ubezpieczenia**
04=(02*03)
01

Ubezpieczenie
powodzi

pojazdów

02
od

ognia

i

03

04

500.000,00 zł
Razem***

* Należy podać stawki zastosowane do wyliczenia ceny oferty, które będą mieć również zastosowanie do rozliczeń
dokonywanych w okresie realizacji Zamówienia (w każdym okresie ubezpieczenia/okresie rozliczeniowym). Zamawiający
informuje, że dokona sprawdzenia podanej składki w kolumnie 04 mnożąc podaną w kolumnie 02 wartość oraz zaoferowaną
przez Wykonawcę w kolumnie 03 stawkę.
** W kolumnie 04 „Składka za 12 miesięczny okres ubezpieczenia”, należy podać dokładne wyliczenie do dwóch miejsc po
przecinku.
*** Składka wskazana w pozycji „Razem” winna być równa składce wpisanej w pkt. 3 (poniżej).
3.

Składka (cząstkowa składka ubezpieczeniowa) za 12 miesięczny okres ubezpieczenia wynosi:

…………………………zł…………gr.
słownie:…….………………………………………………………………..złotych……………….groszy
4.

Składka (łączna składka za 24 miesięczny okres realizacji Zamówienia w Części 1) stanowi suma składki określonej w
pkt 3 (powyżej) w dwóch 12 miesięcznych okresach ubezpieczenia /składka określona w pkt. 3 pomnożona przez 2, i
wynosi:
…………………………zł…………gr.

słownie:……………………………………………………………..złotych……………….groszy

…………………………………….…………………….……
Miejscowość i data

…………………………..…………………………………
Czytelny(-e) podpis(-y) osoby/ osób upoważnionej(-ych) do
reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika
Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie)
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO FORMULARZA OFERTY
Informacje dotyczące Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej oraz kontraktowej z tytułu prowadzonej
działalności, posiadanego i użytkowania mienia, administrowania mienia
1.

Ogólne (Szczególne) Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie w ubezpieczeniu (podać rodzaj warunków
ubezpieczenia i datę uchwalenia/wejścia w życie):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

2.

Suma gwarancyjna:
Suma gwarancyjna wynosi 500.000 zł na jedno i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w 12 miesięcznym okresie
ubezpieczenia (tożsamym z okresem rozliczeniowym) z uwzględnieniem zakresu ubezpieczenia i limitów wskazanych w
Załączniku nr 5 do SIWZ (Opis przedmiotu Zamówienia).

3.

Składka (cząstkowa składka ubezpieczeniowa) za 12 miesięczny okres ubezpieczenia wynosi:
…………………………zł…………gr

słownie:………………………………………………………………………………złotych………………groszy
4.

Składka (łączna składka za 24 miesięczny okres realizacji Zamówienia w Części 1) stanowi suma składki określonej w
pkt. 3 (powyżej) w dwóch 12 miesięcznych okresach ubezpieczenia /składka określona w pkt. 3 pomnożona przez 2, i
wynosi:
…………………………zł…………gr.

słownie:……………………………………………………………..złotych……………….groszy

…………………………………….…………………….…
Miejscowość i data

…………………………..……………………
Czytelny(-e) podpis(-y) osoby/ osób upoważnionej(-ych) do
reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika
Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie)
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CZĘŚĆ 2
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO FORMULARZA OFERTY
Informacje dotyczące Ubezpieczeń komunikacyjnych

1.

Składka (cząstkowa składka ubezpieczeniowa) za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów obowiązujące w 12 miesięcznym okresie
ubezpieczenia (tożsamy z okresem rozliczeniowym):

Rodzaj pojazdu danego typu

Liczba pojazdów danego typu

Łączna składka
ubezpieczeniowa
dla wszystkich
Składka ubezpieczeniowa
pojazdów
obowiązująca dla jednego
danego
rodzaju
pojazdu mechanicznego danego
w
12
rodzaju w każdym 12 miesięcznym
miesięcznym okresie
okresie
ubezpieczenia
ubezpieczenia
04=(02*03)

01

02

Samochody ciężarowe do 2t.

12

Samochody ciężarowe pow. 2t.

4

Koparka, Koparko – Ładowarka

2

Wózki widłowe

3

Samochody specjalne
(zamiatarki, śmieciarki;
polewaczko-piaskarki;
beczkowozy)

6

Przyczepy

16

Ciągniki

10

Autobusy

18

03

04

Składka razem
(cząstkowa składka
ubezpieczeniowa)
- stanowiąca sumę składek
ubezpieczeniowych za
ubezpieczenie wszystkich
pojazdów w 12 miesięcznym
okresie ubezpieczenia,
wskazanych w kolumnie 04

2.

******

Składka (cząstkowa składka ubezpieczeniowa) za ubezpieczenie Auto Casco w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia
(tożsamy z okresem rozliczeniowym):
Rodzaj pojazdu

Marka model

Nr rejestracyjny
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01

Suma
ubezpieczenia
(netto)

Stawka
ubezpieczeniowa
obowiązująca dla
jednego pojazdu
mechanicznego
danego rodzaju w
każdym 12 miesięcznym
okresie
ubezpieczenia

Składka
ubezpieczeniowa
obowiązująca dla
jednego pojazdu
mechanicznego
danego rodzaju w
każdym 12 miesięcznym okresie
ubezpieczenia (04) =
02*03

02

03

04

Samochody ciężarowe

IVECO DAILY

SK763KY

37 200,00 zł

Samochody specjalne

Zamiatarka Karcher

brak

189 300,00 zł

Samochody specjalne

Zamiatarka Mercedes

OP7572J

383 590,00 zł
Składka razem
(cząstkowa składka
ubezpieczeniowa)
- stanowiąca sumę
składek
ubezpieczeniowych
za ubezpieczenie
wszystkich
pojazdów w 12
miesięcznym
okresie
ubezpieczenia,
wskazanych w
kolumnie 04

3.

…………………

Składka ubezpieczeniowa (łączna składka za 24 miesięczny okres realizacji Zamówienia w Części 2) stanowi sumę
składki określonej w tabeli w pkt. 1 w pozycji „Składka razem (cząstkowa składka ubezpieczeniowa) – stanowiąca
sumę składek ubezpieczeniowych za ubezpieczenie wszystkich pojazdów w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia,
wskazanych w kolumnie 04”, w dwóch 12 miesięcznych okresach ubezpieczenia/pomnożona przez 2 oraz sumę
składki określonej w tabeli w pkt. 2 w pozycji „Składka razem (cząstkowa składka ubezpieczeniowa) – stanowiąca
sumę składek ubezpieczeniowych za ubezpieczenie wszystkich pojazdów w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia,
wskazanych w kolumnie 04”, w dwóch 12 miesięcznych okresach ubezpieczenia/pomnożona przez 2 i wynosi:
…………………………zł…………gr.

słownie:……………………………………………………………..złotych……………….groszy

…………………………………….…………………….……………
Miejscowość i data

…………………………..……………………………………
Czytelny(-e) podpis(-y) osoby/ osób upoważnionej(-ych) do
reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawców
wspólnie ubiegających się o Zamówienie)
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