Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY

FORMULARZ OFERTY
Oznaczenie Wykonawcy – pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę

ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Unieszkodliwiania odpadów
Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.
Rudno 17
14-100 Ostróda

Działając w imieniu wymienionego/ych powyżej wykonawcy/ów oferujemy realizację na rzecz Zamawiającego zamówienia
publicznego pn. „NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY W ŚRODOWISKU ZAKŁADU
UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH RUDNO SP. Z O.O.”, w odniesieniu do następujących części
zamówienia:
Część 01 TAK / NIE*
Część 02 TAK / NIE*
Część 03 TAK / NIE*
proponując składkę ubezpieczeniową ustaloną zgodnie z wymogami opracowanej przez Zamawiającego Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) i określoną w części szczegółowej Formularza Oferty.
W przypadku wybrania naszej oferty, umowy ubezpieczenia zostaną zawarte zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 1
do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia z uwzględnieniem zaakceptowanych warunków sugerowanych. W pozostałych
kwestiach proponujemy, aby miały zastosowanie Ogólne (Szczególne) Warunki Ubezpieczenia załączone do oferty. Jeżeli
załączone Ogólne (Szczególne) Warunki Ubezpieczenia odbiegają od warunków ubezpieczenia określonych w SIWZ lub są z
nią sprzeczne, za wiążące uznajemy warunki określone w SIWZ. Jednocześnie zobowiązujemy się uwzględnić w zawartych
umowach postanowienia klauzul dodatkowych wymaganych w SIWZ dla poszczególnych ubezpieczeń.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych
określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania oraz, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do
przygotowania oferty.

Uważamy się za związanych złożoną ofertą przez 30 dni od momentu upływu terminu do składania ofert.

……….……………………………………………………………………………………….
(data, podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)
* niepotrzebne skreślić
UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza

Załącznik nr 2 do SIWZ na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności za szkody w środowisku ZUOK RUDNO –
Formularz Oferty

© EIB SA
Strona 1 z 14

FORMULARZ OFERTY
CZĘŚĆ A - WYKONAWCA
Szczegółowe oznaczenie Wykonawcy/ów
Pełna nazwa Wykonawcy/ów z podaniem adresu

Lider konsorcjum (dotyczy Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Kontakt tel./fax./e-mail

Osoba kontaktowa ze strony Wykonawcy tel./fax./e-mail, stanowisko służbowe

……….……………………………………………………………………………………….
(data, podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)
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CZĘŚĆ B – ZAKRES OFERTY
W ramach niniejszego postępowania składamy ofertę ubezpieczenia na:
Część 01 - ubezpieczenie mienia i OC:
a)

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,

b)

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

c)

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii,

d)

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń,
TAK / NIE *

Część 02 – ubezpieczeni odpowiedzialności za szkody w środowisku
TAK / NIE *
Część 03 - ubezpieczenia komunikacyjne:
a)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

b)

Ubezpieczenie autocasco,

c)

Ubezpieczenie
następstw
z ruchem pojazdów.

nieszczęśliwych

wypadków

kierowcy

i

pasażerów

w

związku

TAK / NIE *
* niepotrzebne skreślić
CZĘŚĆ C – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Wymagany termin realizacji zamówienia obejmuje okres ubezpieczenia od 21.01.2015r. do 31.12.2016r.
1.
Część 01 – ubezpieczenie mienia i OC:
Okres ubezpieczenia wynosi 24 miesiące i trwa od 21.01.2015r. do 31.12.2016r.z podziałem na dwa roczne okresy
rozliczeniowe:



21.01.2015r. do 31.12.2015r.,
01.01.2016r. do 31.12.2016r.

z
uwzględnieniem
indywidualnych
okresów
ubezpieczenia
poszczególnych
maszyn
w ubezpieczeniu maszyn i urządzeń od awarii oraz w ubezpieczeniu maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń,
zgodnie z wykazami zamieszczonymi w SIWZ w odniesieniu do każdego z ubezpieczeń.
W ubezpieczeniu maszyn i urządzeń od awarii oraz ubezpieczeniu maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń
zastosowanie będzie miał mechanizm wyrównania okresów ubezpieczenia, zgodnie z którym koniec okresu
ubezpieczenia maszyn będzie pokrywał się z końcem każdego z okresów rozliczeniowych.

2.
Część 02 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku:
Okres ubezpieczenia wynosi 24 miesiące i trwa od 21.01.2015r. do 31.12.2016r. z podziałem na dwa roczne okresy
rozliczeniowe:



21.01.2015r. do 31.12.2015r.,
01.01.2016r. do 31.12.2016r.

3.
Część 03 – ubezpieczenia komunikacyjne:
Okres ubezpieczenia wynosi 24 miesiące i trwa 21.01.2015r. do 31.12.2016r .z podziałem na dwa roczne okresy
rozliczeniowe:



21.01.2015r. do 31.12.2015r.,
01.01.2016r. do 31.12.2016r.

z uwzględnieniem indywidualnych okresów ubezpieczenia poszczególnych pojazdów zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.
Polisy dla ubezpieczeń komunikacyjnych będą wystawione na okresy roczne określone indywidualnie dla każdego pojazdu.

CZĘŚĆ D – CENA ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA:
Łączna cena realizacji zamówienia w całym okresie ubezpieczenia tj. od 21.01.2015r. do 31.12.2016r. za:
Część 01 - ubezpieczenie mienia:
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a)

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,

b)

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

c)

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii,

d)

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń,

stanowi sumę kwot określonych:
a) w pkt. 3 Załącznika nr 1 do Formularza Oferty,
b)

w pkt. 3 Załącznika nr 2 do Formularza Oferty,

c)

w pkt. 3 Załącznika nr 3 do Formularza Oferty.

d)

w pkt. 3 Załącznika nr 4 do Formularza Oferty.

wynosi za cały okres realizacji zamówienia (tj. za dwa okresy rozliczeniowe):
…………………………zł…………gr.
Część 02 – ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku
stanowi sumę kwot określonych:
a) w pkt. 3 Załącznika nr 6 do Formularza Oferty,
wynosi za cały okres realizacji zamówienia (tj. za dwa okresy rozliczeniowe):
…………………………zł…………gr.
Część 03 - ubezpieczenia komunikacyjne:
a)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

b)

Ubezpieczenie autocasco,

c)

Ubezpieczenie
następstw
z ruchem pojazdów.

nieszczęśliwych

wypadków

kierowcy

i

pasażerów

w

związku

stanowi kwotę określoną w pkt. 2c) Załącznika nr 8 do Formularza Oferty,
wynosi za cały okres realizacji zamówienia (dwa okresy rozliczeniowe):
…………………………zł…………gr.
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CZĘŚĆ E – ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA OFERTY
Załącznikami do niniejszego Formularza są:
W zakresie części 01:
Załącznik nr 1 – Informacje dotyczące ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
Załącznik nr 2 – Informacje dotyczące ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,
Załącznik nr 3 – Informacje dotyczące ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii,
Załącznik nr 4 – Informacje dotyczące ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń,
Załącznik nr 5 – Informacje dotyczące zaakceptowanych warunków sugerowanych w zakresie części 01,

W zakresie części 02:
Załącznik nr 6 – Informacje dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody w środowisku
Załącznik nr 7 – Informacje dotyczące zaakceptowanych warunków sugerowanych w zakresie części 02,

W zakresie części 03:
Załącznik nr 8 – Informacje dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych,
Załącznik nr 9 – Informacje dotyczące zaakceptowanych warunków sugerowanych w zakresie części 03,

W zakresie części 01, 02 i 03:
Załącznik nr 7 – Aktualny odpis z właściwego rejestru np. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Załącznik nr 8 – Kopia zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie tożsamym z
przedmiotem zamówienia, lub gdy na podstawie odrębnych przepisów zezwolenie nie jest wymagane, zaświadczenie
właściwego organu nadzoru, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub oświadczenie
organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym
zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej,
Załącznik nr 9 – Oryginał lub poświadczona przez notariusza za zgodność z oryginałem kopia dokumentów, z których wynika
umocowanie do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy,
Załącznik nr 10 - Oświadczenie w trybie art. 22 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ),
Załącznik nr 11 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP (Wzór
oświadczenie stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ),
Załącznik nr 12 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz 331 z późn. zm.) albo oświadczenie o tym, że Wykonawca nie należy
do grupy kapitałowej,
Załącznik nr 13 - Ogólne warunki ubezpieczenia, które będą miały zastosowanie do poszczególnych ubezpieczeń,
Załącznik nr 14 – Uzupełniony o wysokość składek Załącznik nr 9 do SIWZ

……….…….…………………………………………………………………………………
(data, podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 1

1.

(do Formularza Oferty)
Informacje dotyczące ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
Podstawa zawarcia ubezpieczenia
Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie w ubezpieczeniu (podać rodzaj warunków ubezpieczenia i datę
uchwalenia/wejścia w życie)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

2. Wartość mienia do ubezpieczenia. Stawka i składka za ubezpieczenie

Przedmiot ubezpieczenia
Budynki i budowle, wyposażenie
trwale z nimi związane
Środki obrotowe

Suma ubezpieczenia
(w PLN)

Stawka
za 12miesięczny
okres
ubezpieczenia

Składka
za I okres
rozliczeniowy
(od 21.01.2015r.
do 31.12.2015r.)

Składka
za II okres
rozliczeniowy
(od 01.01.2016r.
do 31.12.2016r.)

64 311 012,34
80.000,00

Nakłady adaptacyjne/inwestycyjne

100.000,00

Mienie pracownicze

30.000,00

Niskocenne środki trwałe

30 000,00

Gotówka

7.000,00

Z uwzględnieniem limitów kradzieżowych w wysokości:
Środki trwałe oraz wyposażenie

20.000,00

Środki obrotowe, zapasy
magazynowe

20.000,00

Wartości pieniężne/gotówka

7.000,00

Mienie pracownicze

20.000,00

Kradzież zwykła

10.000,00

Koszty naprawy zabezpieczeń

20.000,00
Razem

3. Składka za cały okres realizacji zamówienia (tj. za dwa okresy rozliczeniowe) wynosi
…………………………zł…………gr. w tym:

.................................................……………………………….
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów
lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 2
(do Formularza Oferty)
Informacje dotyczące ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
1.

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

2.

Wartość mienia do ubezpieczenia. Stawka i składka za ubezpieczenie

Przedmiot
ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia
(w PLN)

Sprzęt stacjonarny

104 416,76

Sprzęt przenośny

61 953,18

Stawka
za 12 miesięczny okres
ubezpieczenia

Składka
za I okres
rozliczeniowy
(od 21.01.2015r. do
31.12.2015r.)

Składka
za II okres
rozliczeniowy
(od 01.01.2016r.
do 31.12.2016r.)

Razem

3.

Składka za cały okres realizacji zamówienia (tj. za dwa okresy rozliczeniowe) wynosi
…………………………zł…………gr. w tym:

.................................................……………………………….
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów
lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 3
(do Formularza Oferty)
Informacje dotyczące ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii
1.

Podstawa zawarcia ubezpieczenia
Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie w ubezpieczeniu (podać rodzaj warunków ubezpieczenia i datę
uchwalenia/wejścia w życie)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
Wartość maszyn i urządzeń do ubezpieczenia. Stawka i składka za ubezpieczenie

2.

Lp.

rodzaj maszyny

suma
ubezpieczenia

okres
ubezpieczenia
dla I okresu
rozliczeniowego

1

generator prądu

96 500,00 PLN

2015-01-21 do
2015-12-31

5 591 956,00 PLN

2015-01-21 do
2015-12-31

1 914 800,00 PLN

2015-01-21 do
2015-12-31

2

3

4

linia
technologiczna
do segregowania
linia
technologiczna
do segregowania
sorter
linia do
segregowania

132 180,00 PLN

5

linia do belowania

146 000,00 PLN

6

przecinacz
bębnowy
PRONAR

448 000,00 PLN

Stawka
za 12
miesięczny
okres
ubezpieczenia

Składka
za I okres
rozliczeniowy
(od 21.01.2015r.
do 31.12.2015r.)

Składka
za II okres
rozliczeniowy
(od 01.01.2016r.
do 31.12.2016r.)

2015-01-21 do
2015-12-31
2015-01-21 do
2015-12-31
2015-06-04 do
2015-12-31
Razem

3.

Składka za cały okres realizacji zamówienia (tj. za dwa okresy rozliczeniowe) wynosi
…………………………zł…………gr. w tym:

.................................................……………………………….
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów
lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 4
(do Formularza Oferty)
Informacje dotyczące ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń
1.

Podstawa zawarcia ubezpieczenia
Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie w ubezpieczeniu (podać rodzaj warunków ubezpieczenia i datę
uchwalenia/wejścia w życie)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
Wartość maszyn i urządzeń budowlanych do ubezpieczenia. Stawka i składka za ubezpieczenie

2.

Lp.

rodzaj maszyny

suma
ubezpieczenia

1

ładowarka kołowa

200 000,00 PLN

2

ładowarka kołowa
wózek AC/25/1150,
3 sztuki
myjki ciśnieniowe,
3 sztuki
ładowarka
teleskopowa
ładowarka
teleskopowa
ładowarka
teleskopowa

530 000,00 PLN

3
4
5
6
7

6 000,00 PLN
38 700,00 PLN
315 626,00 PLN
315 626,00 PLN
315 626,00 PLN

okres
ubezpieczenia dla
I okresu
rozliczeniowego

Stawka
za 12 miesięczny
okres
ubezpieczenia

Składka
za I okres
rozliczeniowy
(od 21.01.2015r.
do 31.12.2015r.)

Składka
za II okres
rozliczeniowy
(od 01.01.2016r.
do 31.12.2016r.)

2015-03-23 do
2015-12-31
2015-07-07 do
2015-12-31
2015-07-07 do
2015-12-31
2015-07-07 do
2015-12-31
2015-07-07 do
2015-12-31
2015-07-07 do
2015-12-31
2015-07-07 do
2015-12-31
Razem

3.

Składka za cały okres realizacji zamówienia (tj. za dwa okresy rozliczeniowe) wynosi
…………………………zł…………gr. w tym:

.................................................……………………………….
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów
lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)
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Załącznik nr 5
(do Formularza Oferty)
Informacje dotyczące zaakceptowanych warunków sugerowanych w zakresie części 01
(zaznaczenie w rubryce akceptacja lub brak akceptacji)
Część 01
Warunki ubezpieczenia

Punktacja
Akceptacja

Brak
akceptacji

Część 01 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,
ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii oraz
ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń
KLAUZULA EIB 01A (KLAUZULA REPREZENTANTÓW)
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym
określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych)
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone
umyślnie wyłącznie przez Ubezpieczającego.
Jednocześnie Ubezpieczyciel odpowiada za szkody
100
wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Za
Ubezpieczającego rozumie się wyłącznie Zarząd Spółki.
W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy
rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio
do Ubezpieczonego.
W przypadku akceptacji przez Wykonawcę niniejszej
klauzuli zastępuje ona klauzulę EIB 01B (klauzulę
reprezentantów).

W przypadku nie zaznaczenia żadnej z rubryk „Akceptacja” lub „Brak akceptacji” dla danej klauzuli, Zamawiający
uzna to za brak jej akceptacji
.................................................……………………………….
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów
lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 6
(do Formularza Oferty)
Informacje dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody w środowisku
1.

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

2.

Suma gwarancyjna, składka:
Suma gwarancyjna wynosi 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie rozliczeniowym

3.

Składka za cały okres realizacji zamówienia (tj. za dwa okresy rozliczeniowe) wynosi

…………………………zł…………gr. w tym:
za I okres rozliczeniowy (od 21.01.2015r. do 31.12.2015r.)………………………………………………..
za II okres rozliczeniowy (od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.)………………………………………………..

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

.................................................……………………………….
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów
lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)
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Załącznik nr 7
(do Formularza Oferty)
Informacje dotyczące zaakceptowanych warunków sugerowanych w zakresie części 02
(zaznaczenie w rubryce akceptacja lub brak akceptacji)
Część 02
Warunki ubezpieczenia

Punktacja
Akceptacja

Brak
akceptacji

Część 02 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w
środowisku
Pełne pokrycie retroaktywne (zniesienie daty początkowej)

50

Wydłużenie terminu zgłaszania roszczeń do 180 dni

50

W przypadku nie zaznaczenia żadnej z rubryk „Akceptacja” lub „Brak akceptacji” dla danej klauzuli, Zamawiający
uzna to za brak jej akceptacji
.................................................……………………………….
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów
lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 8
(do Formularza Oferty)
Informacje dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, ASS, NNW)
1. Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w
całym okresie zamówienia (przy założeniu 24 – miesięcznego okresu ubezpieczenia) za cenę ……………………………zł
2. Składka /stawka za 12 miesięczny okres ubezpieczenia (OC, AC, NNW):
W tabeli zawarty jest podział pojazdów na poszczególne kategorie dokonany przez Zamawiającego na potrzeby wyliczenia
ceny oferty i zachowania porównywalności ofert Wykonawców. Z tego samego względu w poniższej tabeli stawki i składki za
ubezpieczenie poszczególnych pojazdów obejmują okres 12 –m-cy.

liczba
pojazdów
danego
rodzaju

rodzaj pojazdu

składka/stawka za 12 miesięczny okres ubezpieczenia (w zł)
składka OC/
1 pojazd

składka
OC

SU AC z
wyposażeniem
dodatkowym

HAK, HAK – HDS
(ciężarowy)

8

1 542 766 PLN

ciężarowy - Renault
Premium 270 DCI

1

57 700 PLN

przyczepa

3

139 300 PLN

specjalny
(smieciarka,
asenizacyjny)

10

808 407 PLN

Ciągnik rolniczy

1

109 950 PLN

Pojazd wolnobieżny

6

-

RAZEM

a)

stawka
AC

x

składka
AC

x

Wysokość składki za I okres rozliczeniowy

składka
NNW/ 1
pojazd

składka
NNW

x

(dla przyjętego 12 – miesięcznego okresu ubezpieczenia) w zł

……………………………………………

b)

Wysokość

składki

za

II

dla

przyjętego

12

–

miesięcznego

okresu

ubezpieczenia)

w

zł …………………………………………

c)

Wysokość składki za cały okres realizacji zamówienia (tj. za dwa okresy rozliczeniowe) w zł ..………………………

Ogólne Warunki Ubezpieczenia, które będą mieć zastosowanie do ubezpieczenia:
ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, Poz. 1152 ze zm.);

a)

ogólne warunki ubezpieczenia autocasco obejmujące ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego
pojazdu ................................................;

b)

ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego
................................................;

c)

d)

ogólne warunki ubezpieczenia Assistance .................................................

.................................................……………………………….
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów
lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)
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Załącznik nr 9
(do Formularza Oferty)
Informacje dotyczące zaakceptowanych warunków sugerowanych w zakresie części 03
(zaznaczenie w rubryce akceptacja lub brak akceptacji)
Część 03
Warunki ubezpieczenia

Punktacja
Akceptacja

Brak
akceptacji

Część 03 - Ubezpieczenia komunikacyjne
Pokrycie szkód spowodowanych nagłym działaniem sił
mechanicznych, czynników termicznych lub chemicznych
pochodzących z wewnątrz pojazdu

100

W przypadku nie zaznaczenia żadnej z rubryk „Akceptacja” lub „Brak akceptacji” dla danej klauzuli, Zamawiający
uzna to za brak jej akceptacji
.................................................……………………………….
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów
lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)
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