KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. SIEDZIBĄ W SZCZECINKU

Załącznik Nr 1A – Formularz ofertowy dla część I
…………… 2018 r.

Pełna nazwa Wykonawcy ________________________________
__________________________________
Siedziba i adres _________________________________________
Nr telefonu i numer faksu ________________________________
NIP ___________________________________________________
REGON ________________________________________________
Województwo __________________________________________
e-mail _________________________________________________
adres http:// ____________________________________________

OFERTA
Dla
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Bugno 2
78-400 Szczecinek
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku – część I
my niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i dokładny adres Wykonawcy, a w przypadku podmiotów występujących wspólnie - podać nazwy
i adresy wszystkich członków konsorcjum)
1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie określonym w Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ);
2. cena brutto łącznie z prawem opcji za okres 24 miesięcy, wyliczona zgodnie ze sposobem
określonym w Szczegółowym Formularzu Cenowym, wynosi:
Cena zamówienia podstawowego i opcjonalnego łącznie za cały okres zamówienia tj. 24 miesięcy:
kwota:
słownie:
w tym:
Cena zamówienia podstawowego
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kwota:
słownie:
Cena zamówienia wynikającego z prawa opcji
kwota:
słownie:
3. Składka płatna na zasadach określonych w SIWZ.
4. Szczegółowy formularz cenowy za poszczególne ryzyka:
Kryterium cena oferty – 60%
Przedmiot
ubezpieczenia
I

II

1

Ubezpieczenie mienia
od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie sprzęt
2 elektroniczny od
wszystkich ryzyk
3

Ubezpieczenie
maszyn budowlanych

Ubezpieczenie
4 odpowiedzialności
cywilnej

Suma ubezp. /
gwaran. w zł
(podstawowe)
III
120 077 841,31 zł
+ limity w
systemie na I
ryzyko
7 653 343,02 zł +
limity w systemie
na I ryzyko
629 068,00 zł

Zgodnie z ofertą

Składka
(12 miesięcy)
- zamówienie
podstawowe
IV

Składka
(24 miesiące)
- zamówienie
podstawowe

%

zł

V

VI

VII

Opcje

Składka
(24
miesiące) z
prawem
opcji
VIII

10%

10%

10%

Nie dotyczy

RAZEM
Instrukcja:
Kolumna IV: prosimy o podanie składki za 12 miesięcy za zamówienie podstawowe
Kolumna V: prosimy o podanie składki za 24 miesiące za zamówienie podstawowe oznaczającej iloczyn
kolumny IV x2;
Kolumna VII: prosimy o podanie składki za opcje – iloczyn składki za 24 miesiące (kol. V) oraz
przewidzianej wielkości opcji (kol. VI)
Kolumna VIII: suma łącznej składki za 24 miesiące z uwzględnieniem prawa opcji (suma kol. V oraz VII)
5. Oświadczamy, że ceny jednostkowe podane w Szczegółowym formularzu cenowym uwzględniają
wszystkie elementy cenotwórcze, w szczególności wszystkie koszty i wymagania Zamawiającego
odnoszące się do przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ i konieczne dla prawidłowej jego
realizacji.

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. SIEDZIBĄ W SZCZECINKU

6. Przyjmujemy fakultatywne warunki ubezpieczenia - 40% z podkryteriami:
A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – 20 %.
Lp.
Warunek fakultatywny
Zalania wskutek nieszczelności oraz złego stanu technicznego: dachów, rynien,
A1 szczelin w złączach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej - limit 500 000 zł
Brak zwiększenia
Dewastacja – zwiększenie limitu do 200 000,00 zł;
A2 Graffiti – zwiększenie limitu do 40 000,00 zł;
Brak zwiększenia

A3

A4

A5
A6
A7

A8

Dla budynków, budowli, maszyn i urządzeń, aparatów technicznych oraz
wyposażenia (pozycje mienia ubezpieczone w wartościach księgowych brutto),
ustala się, że odszkodowanie wypłacone będzie do wysokości kosztów
odbudowy zniszczonego lub uszkodzonego mienia albo zakupu środka trwałego
o takich samych parametrach nie więcej jednak niż do 120% wartości księgowej
brutto danego środka trwałego - tym samym wartość księgowa brutto dla tych
przedmiotów zostanie powiększona o 20%.
Brak włączenia

*

Liczba pkt.
8
0
10
0

14

0

Zamieszki, niepokoje społeczne, rozruchy, strajki, lokauty, protesty –
zwiększenie limitu do 500 000 zł
Ataki terrorystyczne – zwiększenie limitu do 1 000 000,00 zł

8

Brak włączenia

0

Franszyza integralna równa 0,00 zł

6

Franszyza integralna równa 200,00 zł z wyjątkiem ubezpieczenia szyb 50,00 zł

0

Katastrofa budowlana – zwiększenie limitu do 3 000 000,00 zł

8

Brak zwiększenia

0

Kradzież zwykła – zwiększenie limitu do 40 000,00 zł

10

Brak zwiększenia
Klauzula ubezpieczenia maszyn, urządzeń od uszkodzeń
zwiększenie limitu odpowiedzialności do 100 000 zł
Brak zwiększenia

0

Włącznie do ochrony ubezpieczeniowej kosztów usunięcia awarii, instalacji,
urządzeń będących przyczyną powstania szkody w limicie 100 000 zł na
A9
wszystkie lokalizacje
Brak włączenia
Doubezpieczenie – w przypadku wyczerpania limitów odpowiedzialności
ubezpieczający będzie miał prawo do wystąpienia o uzupełnienie limitów na
A10
warunkach zawartej umowy
Brak włączenia
Koszty stałe działalności – ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową
koszty stałe działalności, które Ubezpieczający poniósł w czasie przerwy
działalności w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia, w
wyniku wystąpienia szkody spowodowanej ubezpieczonym zdarzeniem
A11
losowym
Okres odszkodowawczy 6 miesięcy
Limit odszkodowawczy 200 000 zł
Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie wynosi 3 dni robocze

8
0
8
0
10
0

10
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Brak włączenia

0
RAZEM
* - zaznacz wybór X – w przypadku braku oznaczenia wyboru Zamawiający przyjmuje brak akceptacji (i
tym samym nie nalicza punktów)
B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – 5%.
Lp.
Warunek fakultatywny
Brak franszyzy redukcyjnej
B1
Franszyza redukcyjna w wysokości 300 zł
Objęcie ochroną szkód powstałych wskutek działania wirusów komputerowych
B2 oraz hakerów z limitem w wysokości 30 000 zł
Brak włączenia
Zwiększone koszty działalności – zwiększenie limitu do 100 000 zł
B3
Brak zwiększenia
B4

B5
B6

*

Liczba pkt.
15
0
20
0
20
0

Zamieszki i niepokoje społeczne, rozruchy, strajki, lokauty – zwiększenie limitu
odpowiedzialności do 200 000,00 zł
Ataki terrorystyczne – zwiększenie limitu odpowiedzialności do 200 000,00 zł

10

Brak zwiększenia
Włączenie klauzuli szybkiej likwidacji szkód
Brak włączenia klauzuli
Kradzież zwykła zwiększenie limitu do 40 000 zł
Brak zwiększenia

0
15
0
20
0

RAZEM:
* - zaznacz wybór X – w przypadku braku oznaczenia wyboru Zamawiający przyjmuje brak akceptacji (i
tym samym nie nalicza punktów)
C. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - 15%.
Lp.
Warunek fakultatywny
Franszyza integralna w szkodach rzeczowych równa zero
C1
Franszyza integralna w szkodach rzeczowych w wysokości 200 zł
Włączenie do ochrony winy umyślnej w limicie 100 000 zł
C2
Brak włączenia
Podwyższenie sumy gwarancyjnej do 3 000 000,00 zł
C3
Brak podwyższenia
Zniesienie podlimitów sumy gwarancyjnej określonych w pkt 3.3 –
odpowiedzialność do wysokości sumy gwarancyjnej we wszystkich
C4
rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia
Brak zniesienia
Czysta strata finansowa – zwiększenie podlimitu do kwoty 500 000 zł
C5
Brak zwiększenia
Włączenie ryzyka szkód osobowych, do naprawienia których Ubezpieczający
C6 zobowiązany jest w oparciu o zasadę słuszności
Brak włączenia
Klauzula odtworzenia sumy
Niniejszym
postanowieniem
strony
uzgadniają,
że
suma
ubezpieczenia/gwarancyjna/limit odpowiedzialności będzie odtworzony na
C7 wniosek Ubezpieczonego w przypadku szkody do maksymalnej wysokości
100% limitów wyznaczonych w wymaganych warunkach ubezpieczenia.
Brak włączenia

*

Liczba pkt.
5
0
10
0
30
0
20
0
10
0
10
0

15

0
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RAZEM:
* - zaznacz wybór X – w przypadku braku oznaczenia wyboru Zamawiający przyjmuje brak akceptacji (i
tym samym nie nalicza punktów)

7. Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że wybór
przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego / będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w
zakresie i wartości (w tym w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami to Zamawiający
będzie płatnikiem podatku od towarów i usług – podatku VAT - oraz będzie zobowiązany do
przekazania go na rachunek właściwego urzędu skarbowego; oraz w przypadku
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów):
_______________________________________________________________________________
[należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i
usług]

8. Zobowiązujemy się wykonać cały przedmiot zamówienia przez okres określony w SIWZ.
9. Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w SIWZ wzór umowy i zobowiązujemy się, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą i na warunkach określonych w
SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Oświadczamy że:
 zapoznaliśmy się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
 akceptujemy zakres wymagany w załączniku nr 5, 5A – Opis przedmiotu zamówienia,
 uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,
 gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień
oraz zmian do SIWZ,
 niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni od upływu terminu składania ofert,
 zapewniamy wykonanie zamówienia w terminie określonym w SIWZ,
 ceny/stawki za świadczone usługi w ramach prawa opcji nie ulegną zmianie w stosunku do
określonych w ofercie cen/stawek dla „zamówienia podstawowego”,
 nie będziemy wnosili żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy z
prawa opcji nie skorzysta.
11. Oświadczamy, że:
11.1. przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie***)
11.2. powierzymy podwykonawcom realizację następujących części zamówienia: ***)
_______________________________________________________________________________
część (zakres) przedmiotu zamówienia

_________________________________________________________________________________
część (zakres) przedmiotu zamówienia oraz nazwa (firma) i adres podwykonawcy

________________________________________________________________________________
część (zakres) przedmiotu zamówienia oraz nazwa (firma) i adres podwykonawcy
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12. Oświadczamy, że informacje i dokumenty ___________________________________________
_______________________________________________________________________________
(tylko, jeśli dotyczy - podać nazwę dokumentu, nr załącznika, nr strony)

nie mogą być udostępnione, gdyż są zastrzeżone jako informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
W załączeniu przedkładamy uzasadnienie, że zastrzeżone informacje są tajemnicą przedsiębiorstwa.

13. Korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: ________
_____________________________________________________________________
nr telefonu_____________________________
nr faksu________________________________
e-mail__________________________________
14. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

________________________________________
czytelny podpis lub podpis i stempel osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
*) niepotrzebne skreślić
**) cenę oferty należy podać z dokładnością do 1 grosza, to znaczy z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku,
***) niepotrzebne skreślić; w przypadku nie wykreślenia którejś z pozycji i nie wypełnienia pola w pkt
10 formularza oznaczonego: „część (zakres) przedmiotu zamówienia”, „część (zakres) przedmiotu
zamówienia oraz nazwa (firma) podwykonawcy” - Zamawiający uzna, odpowiednio, że Wykonawca nie
zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom i Wykonawca nie polega na
zasobach podwykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w Ogłoszeniu o zamówieniu
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Załącznik Nr 1B – Formularz ofertowy dla część II
…………… 2018 r.

Pełna nazwa Wykonawcy ________________________________
__________________________________
Siedziba i adres _________________________________________
Nr telefonu i numer faksu ________________________________
NIP ___________________________________________________
REGON ________________________________________________
Województwo __________________________________________
e-mail _________________________________________________
adres http:// ____________________________________________

OFERTA
Dla
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Bugno 2
78-400 Szczecinek
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku – część II
my niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i dokładny adres Wykonawcy, a w przypadku podmiotów występujących wspólnie - podać nazwy
i adresy wszystkich członków konsorcjum)
1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie określonym w Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ);
2. cena brutto łącznie z prawem opcji za okres 24 miesięcy, wyliczona zgodnie ze sposobem
określonym w Szczegółowym Formularzu Cenowym, wynosi:
Cena zamówienia podstawowego i opcjonalnego łącznie za cały okres zamówienia tj. 24 miesiące:
kwota:
słownie:
w tym:
Cena zamówienia podstawowego
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kwota:
słownie:
Cena zamówienia wynikającego z prawa opcji
kwota:
słownie:
3. Składka płatna na zasadach określonych w SIWZ.
4. Szczegółowy formularz cenowy za poszczególne ryzyka:
Kryterium cena oferty – 60%

Przedmiot
ubezpieczenia
I

II
Ubezpieczenie OC
1 posiadaczy pojazdów
mechanicznych

Suma ubezp.
/
gwaran. w zł
(podstawowe
)
III

Składka
(12 miesięcy)
- zamówienie
podstawowe
IV

Składka
(24 miesiące)
- zamówienie
podstawowe

%

zł

V

VI

VII

Opcje

ustawowa

10
%

2

Ubezpieczenie auto
casco

Zgodnie z
SIWZ

10
%

3

Ubezpieczenie NNW
kierowy i pasażerów

10 000 zł/
osoba

10
%

Zgodnie z
SIWZ

10
%

Ubezpieczenie
assistance
RAZEM
4

Składka
(24
miesiące) z
prawem
opcji
VIII

Instrukcja:
Kolumna IV: prosimy o podanie składki za 12 miesięcy za zamówienie podstawowe
Kolumna V: prosimy o podanie składki za 24 miesiące za zamówienie podstawowe
Kolumna VII: prosimy o podanie składki za opcje – iloczyn składki za 24 miesiące (kol. V) oraz
przewidzianej wielkości opcji (kol. VI)
Kolumna VIII: suma łącznej składki za 24 miesiące z uwzględnieniem prawa opcji (suma kol. V oraz VII)
5. Oświadczamy, że ceny jednostkowe podane w Szczegółowym Formularzu cenowym uwzględniają
wszystkie elementy cenotwórcze, w szczególności wszystkie koszty i wymagania Zamawiającego
odnoszące się do przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ i konieczne dla prawidłowej jego
realizacji.
6. Przyjmujemy fakultatywne warunki ubezpieczenia.
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UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE – 40%
Lp.
A

B

C

D

E

F

G

Warunek fakultatywny

*

Ilość pkt.

Franszyza integralna w ubezpieczeniu autocasco równa 0,00 zł

10

Franszyza integralna w ubezpieczeniu autocasco w wysokości do 200,00 zł

0

Gwarantowana suma ubezpieczenia przez każdy roczny okres ubezpieczenia
pojazdów

15

Brak włączenia

0

Włączenie do ochrony winy umyślnej w autocasco, w tym wskutek prowadzenia
pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. (psychotropowych)

10

Brak włączenia

0

Klauzula reprezentantów
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone umyślnie lub
wskutek rażącego niedbalstwa przez pracowników i współpracowników
Ubezpieczającego oraz przez inne osoby, za które Ubezpieczający ponosi
odpowiedzialność. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody
powstałe wyłącznie wskutek winy umyślnej reprezentantów Ubezpieczającego,
jeżeli dana szkoda została wyrządzona w związku z pełnieniem funkcji
reprezentanta. Za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się osoby lub organ
wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione
są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym, z włączeniem
prokurentów ustanowionych przez ten podmiot.
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Brak włączenia

0

Włączenie do ochrony klauzuli pojazdu bez nadzoru:
Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe na skutek kradzieży,
części lub wyposażenia pojazdu lub zabrania pojazdu w celu krótkotrwałego użycia,
gdy pojazd został pozostawiony bez nadzoru oraz:
A. pozostawiono w pojeździe dokumenty (dowód rejestracyjny lub kartę pojazdu)
lub kluczyki lub sterowniki służące do otwarcia lub uruchomienia pojazdu lub
uruchomienia urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą, lub
B. nie uruchomiono wszystkich wymaganych urządzeń zabezpieczających pojazd
przed kradzieżą.
Limit: 2 zdarzeń w okresie obowiązywania umowy
Brak włączenia
Klauzula likwidacji drobnych szkód autocasco do kwoty 5 000 zł
W przypadku szkód o szacunkowej wartości szkody nieprzekraczającej 5 000 zł z
zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia, ubezpieczona Spółka ma możliwość przystąpienia do samodzielnej i
natychmiastowej likwidacji drobnych szkód po fakcie zgłoszenia szkody do
ubezpieczyciela. Ubezpieczony zobowiązany jest do zachowania uszkodzonych
przedmiotów ubezpieczenia, jego fotograficznej dokumentacji oraz do sporządzenia
protokołu zawierającego informację o okolicznościach, przyczynach i rozmiarach
uszkodzeń. Podstawą wypłaty odszkodowania będzie faktura lub kosztorys
dokumentujący rozmiar szkody.
Brak włączenia – klauzula zgodnie z SIWZ
Rozszerzenie w ramach usługi assistance ze zwiększonymi limitami o 100%
odpowiedzialności
Brak włączenia

10

0

25

0
15
0
RAZEM

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. SIEDZIBĄ W SZCZECINKU

* - zaznacz wybór X – w przypadku braku oznaczenia wyboru Zamawiający przyjmuje brak akceptacji (i
tym samym nie nalicza punktów)

7. Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że wybór
przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego / będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w
zakresie i wartości (w tym w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami to Zamawiający
będzie płatnikiem podatku od towarów i usług – podatku VAT - oraz będzie zobowiązany do
przekazania go na rachunek właściwego urzędu skarbowego; oraz w przypadku
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów):
_______________________________________________________________________________
[należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i
usług]

8. Zobowiązujemy się wykonać cały przedmiot zamówienia przez okres określony w SIWZ.
9. Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w SIWZ wzór umowy i zobowiązujemy się, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą i na warunkach określonych w
SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Oświadczamy że:
 zapoznaliśmy się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
 akceptujemy zakres wymagany w załączniku nr 5, 5B – Opis przedmiotu zamówienia,
 uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,
 gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień
oraz zmian do SIWZ,
 niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni od upływu terminu składania ofert,
 zapewniamy wykonanie zamówienia w terminie określonym w SIWZ,
 ceny/stawki za świadczone usługi w ramach prawa opcji nie ulegną zmianie w stosunku do
określonych w ofercie cen/stawek dla „zamówienia podstawowego”,
 nie będziemy wnosili żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy z
prawa opcji nie skorzysta.
11. Oświadczamy, że:
11.1.
przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie***)
11.2.
powierzymy podwykonawcom realizację następujących części zamówienia: ***)
_______________________________________________________________________________
część (zakres) przedmiotu zamówienia

_________________________________________________________________________________
część (zakres) przedmiotu zamówienia oraz nazwa (firma) i adres podwykonawcy

________________________________________________________________________________
część (zakres) przedmiotu zamówienia oraz nazwa (firma) i adres podwykonawcy

12. Oświadczamy, że informacje i dokumenty ___________________________________________
_______________________________________________________________________________

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. SIEDZIBĄ W SZCZECINKU

(tylko, jeśli dotyczy - podać nazwę dokumentu, nr załącznika, nr strony)

nie mogą być udostępnione, gdyż są zastrzeżone jako informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
W załączeniu przedkładamy uzasadnienie, że zastrzeżone informacje są tajemnicą przedsiębiorstwa.

13. Korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: ________
_____________________________________________________________________
nr telefonu_____________________________
nr faksu________________________________
e-mail__________________________________
14. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

________________________________________
czytelny podpis lub podpis i stempel osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
*) niepotrzebne skreślić
**) cenę oferty należy podać z dokładnością do 1 grosza, to znaczy z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku,
***) niepotrzebne skreślić; w przypadku nie wykreślenia którejś z pozycji i nie wypełnienia pola w pkt
10 formularza oznaczonego: „część (zakres) przedmiotu zamówienia”, „część (zakres) przedmiotu
zamówienia oraz nazwa (firma) podwykonawcy” - Zamawiający uzna, odpowiednio, że Wykonawca nie
zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom i Wykonawca nie polega na
zasobach podwykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w Ogłoszeniu o zamówieniu

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINKU
Załącznik Nr 1C – Formularz ofertowy dla część III
…………… 2018 r.

Pełna nazwa Wykonawcy ________________________________
__________________________________
Siedziba i adres _________________________________________
Nr telefonu i numer faksu ________________________________
NIP ___________________________________________________
REGON ________________________________________________
Województwo __________________________________________
e-mail _________________________________________________
adres http:// ____________________________________________

OFERTA
Dla
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Bugno 2
78-400 Szczecinek
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku – część III
my niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i dokładny adres Wykonawcy, a w przypadku podmiotów występujących wspólnie - podać nazwy
i adresy wszystkich członków konsorcjum)
1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie określonym w Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ);
2. Cena brutto łącznie z prawem opcji za okres 24 miesięcy, wyliczona zgodnie ze sposobem
określonym w Szczegółowym Formularzu Cenowym, wynosi:
Cena zamówienia łącznie za cały okres zamówienia tj. 24 miesięcy:
kwota:
słownie:
3. Składka płatna na zasadach określonych w SIWZ.

4. Szczegółowy Formularz cenowy
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I

Przedmiot
ubezpieczenia

Suma ubezp. /
gwaran. w zł
(podstawowe)

II

III

1 Ubezpieczenie środowiskowe

Składka
(12 miesięcy)
- zamówienie
podstawowe
IV

Składka
(24 miesiące)
- zamówienie
podstawowe
V

Zgodnie z SIWZ

5. Oświadczamy, że ceny jednostkowe podane w Formularzu cenowym uwzględniają wszystkie
elementy cenotwórcze, w szczególności wszystkie koszty i wymagania Zamawiającego odnoszące się
do przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ i konieczne dla prawidłowej jego realizacji.
6. Przyjmujemy fakultatywne warunki ubezpieczenia – 40%.
Lp.

Warunek fakultatywny
Wprowadzenie daty retroaktywnej z okresem odpowiedzialności 24 miesiące

A

Brak wprowadzenia daty retroaktywnej z okresem odpowiedzialności 24
miesiące
Podwyższenie sumy gwarancyjnej do 1 000 000 zł

20

Pozostawienie sumy gwarancyjnej zgodnie z zakresem obligatoryjnym

0

Rozszerzenie definicji wypadku ekologicznego
Przez wypadek ekologiczny rozumieć należy także zagrożenie wystąpieniem lub
wystąpienie negatywnej, mierzalnej zmiany stanu lub funkcji elementów
przyrodniczych, w tym w szczególności w gatunkach i w siedliskach
chronionych, w wodach lub w powierzchni ziemi, do których doszło bez
związku z emisją lecz wskutek działalności Ubezpieczonego lub posiadanego
przez niego mienia.

15

Brak rozszerzenia - definicja zgodna z załącznikiem nr 5c

0

Franszyza redukcyjna 10 000 zł

20

Franszyza redukcyjna 20 000 zł

0

Dodatkowy termin na wniesienie roszczenia 36 miesięcy

25

B

C

D

*

Ilość pkt.
20
0

E

Dodatkowy termin na wniesienie roszczenia 12 miesięcy zgodnie z załącznikiem
0
nr 5c
RAZEM
* - zaznacz wybór X – w przypadku braku oznaczenia wyboru Zamawiający przyjmuje brak akceptacji
(i tym samym nie nalicza punktów)
7. Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że wybór
przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego / będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w
zakresie i wartości (w tym w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami to Zamawiający
będzie płatnikiem podatku od towarów i usług – podatku VAT - oraz będzie zobowiązany do
przekazania go na rachunek właściwego urzędu skarbowego; oraz w przypadku
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów):
_______________________________________________________________________________
[należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i
usług]

8. Zobowiązujemy się wykonać cały przedmiot zamówienia przez okres określony w SIWZ.
13
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9. Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w SIWZ wzór umowy i zobowiązujemy się, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą i na warunkach określonych w
SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Oświadczamy że:
 zapoznaliśmy się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
 akceptujemy zakres wymagany w załączniku nr 5, 5C – Opis przedmiotu zamówienia,
 uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,
 gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień
oraz zmian do SIWZ,
 niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni od upływu terminu składania ofert,
 zapewniamy wykonanie zamówienia w terminie określonym w SIWZ.
11. Oświadczamy, że:
11.1. przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie***)
11.2. powierzymy podwykonawcom realizację następujących części zamówienia: ***)
_______________________________________________________________________________
część (zakres) przedmiotu zamówienia

_________________________________________________________________________________
część (zakres) przedmiotu zamówienia oraz nazwa (firma) i adres podwykonawcy

________________________________________________________________________________
część (zakres) przedmiotu zamówienia oraz nazwa (firma) i adres podwykonawcy

12. Oświadczamy, że informacje i dokumenty ___________________________________________
_______________________________________________________________________________
(tylko, jeśli dotyczy - podać nazwę dokumentu, nr załącznika, nr strony)

nie mogą być udostępnione, gdyż są zastrzeżone jako informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
W załączeniu przedkładamy uzasadnienie, że zastrzeżone informacje są tajemnicą przedsiębiorstwa.

13. Korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: ________
_____________________________________________________________________
nr telefonu_____________________________
nr faksu________________________________
e-mail__________________________________
14. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

________________________________________
czytelny podpis lub podpis i stempel osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
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*) niepotrzebne skreślić
**) cenę oferty należy podać z dokładnością do 1 grosza, to znaczy z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku,
***) niepotrzebne skreślić; w przypadku nie wykreślenia którejś z pozycji i nie wypełnienia pola w pkt
11 formularza oznaczonego: „część (zakres) przedmiotu zamówienia”, „część (zakres) przedmiotu
zamówienia oraz nazwa (firma) podwykonawcy” - Zamawiający uzna, odpowiednio, że Wykonawca nie
zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom i Wykonawca nie polega na
zasobach podwykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w Ogłoszeniu o zamówieniu
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