
 

Załącznik nr 2 do SIWZ na Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, rozszerzonej odpowiedzialności 
za szkody w środowisku oraz floty pojazdów ZUOK Rudno 
 
WZÓR FORMULARZA OFERTY  

 
FORMULARZ OFERTY 

 
Oznaczenie Wykonawcy – pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę 

 
 
 
 

 
 ZAMAWIAJĄCY: 

          Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  RUDNO Sp. z o.o. 
          Siedziba Spółki: Rudno 17, 14 – 100 Ostróda; 

Biuro: ul. Stępowskiego 10, 14 – 100 Ostróda 
 

 
Działając w imieniu wymienionego/ych powyżej Wykonawcy/ów oferujemy realizację na rzecz Zamawiającego 
zamówienia publicznego pn. „UBEZPIECZENIE MIENIA,  ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ROZSZERZONEJ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY W ŚRODOWISKU ORAZ FLOTY POJAZDÓW ZUOK RUDNO  SP. Z O.O” 
w odniesieniu do następujących części zamówienia:  

 
Część 01   TAK   /   NIE* 

 
Część 02          TAK   /   NIE* 

 
Część 03   TAK   /   NIE* 

* niepotrzebne skreślić 
 
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 na warunkach określonych 
odpowiednio w: 
Załączniku nr 1 a do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – część 01 zamówienia,  
Załączniku nr 1 b do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – część 02 zamówienia,  
Załączniku nr 1 c do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – część 03 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.  
 
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) 

 
 

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza 



FORMULARZ OFERTY 
CZĘŚĆ OGÓLNA  

 
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) 



FORMULARZ OFERTY 
 

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 
 

POUCZENIE 
Niniejszy formularz należy wypełniać z uwzględnieniem następujących zasad: 

� stawki powinny być podane w promilach/procentach, 
� cena powinna wynikać z iloczynu sum/y ubezpieczenia oraz zaoferowanej zgodnie  

z powyższymi zasadami stawki. 



CZĘŚĆ B – ZAKRES OFERTY 
W ramach niniejszego postępowania składamy ofertę ubezpieczenia na: 
 
Część 01 

a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 

b) Ubezpieczenie maszyn od awarii, 

c) Ubezpieczenie maszyn budowlanych i podobnych, 

d) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością i posiadanym 
mieniem. 

TAK / NIE * 
 

Część 02  – Ubezpieczenie rozszerzonej odpowiedzialności za szkody w środowisku 
 
TAK / NIE * 
 

Część 03 
a) Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 

b) Ubezpieczenie AutoCasco, 

c) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 

TAK / NIE * 
 

* niepotrzebne skreślić 
 

CZĘŚĆ C – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 

Wymagany termin realizacji zamówienia obejmuje okres ubezpieczenia od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.  

 

 
CZĘŚĆ D – CENA ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: 

Łączna cena realizacji zamówienia w całym okresie ubezpieczenia tj. od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. za:  
 
Część 01 

a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 

b) Ubezpieczenie maszyn od awarii, 

c) Ubezpieczenie maszyn budowlanych i podobnych, 

d) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością i posiadanym 
mieniem. 

 
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: 

 
…………………………zł…………gr.  

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

 

Część 02 – ubezpieczenie rozszerzonej odpowiedzialności za szkody w środowisku 



 
stanowi kwotę określoną w pkt. 3 Załącznika nr 5 do Formularza Oferty, 
 
wynosi za cały okres realizacji zamówienia: 

 
…………………………zł…………gr. 

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

 
Część 03 - Ubezpieczenie floty pojazdów ZUOK Rudno Sp. z o.o. 
 

a) Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 

b) Ubezpieczenie AutoCasco, 

c) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, 

 
stanowi kwotę określoną w pkt. 3  Załącznika nr 6 do Formularza Oferty, 
 
wynosi za cały okres realizacji zamówienia (dwa okresy rozliczeniowe): 

 
…………………………zł…………gr. 

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



 

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 maszyn i urządzeń od awarii,  

Załącznik nr 3 – Informacje dotyczące ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń, 

Załącznik nr 4 – Informacje dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną 
działalnością i posiadanym mieniem, 

 

W zakresie części 02:  

Załącznik nr 5 – Informacje dotyczące ubezpieczenia rozszerzonej odpowiedzialności ZUOK Rudno z o.o. za 
szkody w środowisku 

 

W zakresie części 03:  

Załącznik nr 6 – Informacje dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych, 

 

W zakresie wszystkich części: 

 
Pełnomocnictwo/a, 
Oświadczenie wstępne wykonawcy 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

 …………………………………………………………………………… 
 (data, podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub 

 umocowanych przedstawicieli Wykonawcy) 



ZAŁĄCZNIK NR 1 
(do Formularza Oferty) 

Informacje dotyczące ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 
 

 

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

 
2. Sumy ubezpieczenia. Stawka i składka za ubezpieczenie 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma 

ubezpieczenia  
(w zł) 

Stawka  
(w %) 

Składka za I okres 
rozliczeniowy 

(w zł) 

1 Środki trwałe  
61 711 588,67   

2 
Niskocenne środki trwałe/mienie 
pozaewidencyjne  

30 000,00   

3 

Nakłady na obce środki 
trwałe/nakłady inwestycyjne we 
własne środki trwałe 

100 000,00   

4 Mienie osób trzecich 100 000,00   

4 Mienie pracownicze 30 000,00   

6 Środki obrotowe 80 000,00   

7 Wartości pieniężne 7 000,00   

   Razem   

 
3. Składka za cały okres realizacji zamówienia stanowi 2 krotność składki za I okres rozliczeniowy  

i wynosi 

…………………………zł…………gr. 

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

 
 
 

 
.................................................………………………………. 

(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów  
lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy) 



ZAŁĄCZNIK NR 2 
(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)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2. Sumy ubezpieczenia. Stawka i składka za ubezpieczenie 
 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma 

ubezpieczenia 
(w zł) 

Stawka  
(w %) 

Składka za I okres 
rozliczeniowy 

(w zł) 

1 

Maszyny i urządzenia zgodnie z wykazem 
podanym w §18 ust 1 Umowy Generalnej 
ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności 

cywilnej ZUOK Rudno Sp.  z o.o. 

17 701 039,81  

 

 Razem   
 

 
3. Składka za cały okres realizacji zamówienia stanowi 2 krotność składki za I okres rozliczeniowy  

i wynosi 

…………………………zł…………gr. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

..............................................………………………………. 
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów  

lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy) 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK NR 3 
(do Formularza Oferty) 

Informacje dotyczące ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń   
 

1. Podstawa zawarcia ubezpieczenia  
Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie w ubezpieczeniu (podać rodzaj warunków ubezpieczenia  
i datę uchwalenia/wejścia w życie)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Sumy ubezpieczenia. Stawka i składka za ubezpieczenie 
 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma 

ubezpieczenia  
(w zł) 

 
Stawka  
(w %) 

 

Składka za I okres 
rozliczeniowy 

(w zł) 

1 
Maszyny i urządzenia 

budowlane  
5 046 754,68   

 
 
3. Składka za cały okres realizacji zamówienia stanowi 2 krotność składki za I okres rozliczeniowy  

i wynosi 

…………………………zł…………gr. 

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

 
 
 
 
 

..............................................………………………………. 
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów  

lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy) 
 



ZAŁĄCZNIK NR 4 
(do Formularza Oferty) 

Informacje dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i 
posiadanego mienia 

 
1. Podstawa zawarcia ubezpieczenia:  

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

 
2. Suma gwarancyjna,: 

Suma gwarancyjna wynosi 2 000 000,00 zł na jedno i wszystkie wypadki/zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
 
3. Składka za cały okres realizacji zamówienia stanowi 2 krotność składki za I okres rozliczeniowy  

i wynosi: 

…………………………zł…………gr./ w tym: 

za I okres rozliczeniowy (od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.)……………………………………………….. 

za II okres rozliczeniowy (od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.)……………………………………………….. 

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

 
 
 
 
 
 
 

................................................………………………………. 
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów  

lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy) 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

ZAŁĄCZNIK NR 5 

(do Formularza Oferty) 
Informacje dotyczące ubezpieczenia rozszerzonej 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 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

 
3. Składka za cały okres realizacji zamówienia stanowi 2 krotność składki za I okres rozliczeniowy  

i wynosi: 
 

…………………………zł…………gr./ w tym: 

za I okres rozliczeniowy (od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.)……………………………………………….. 

za II okres rozliczeniowy (od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.)……………………………………………….. 

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

 
 
 
 
 
 
 

................................................………………………………. 
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów  

lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy) 
 
 



 ZAŁĄCZNIK NR 6 
 (do Formularza Oferty) 

Informacje dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, ASS, NNW) 
 

1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia, które będą mieć zastosowanie do ubezpieczenia: 

a) 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.); 

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

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

d) ogólne warunki ubezpieczenia Assistance ........................................................................................................ 
 

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 

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

składka OC/ 
1 pojazd 

Łączna 
składka 

OC 

SU AC z 
wyposażeniem 
dodatkowym 

stawka 
AC 

Łączna 
składka 

AC 

składka 
NNW/ 1 
pojazd 

Łączna 
składka 
NNW 

Ciężarowy do 2t 2   9 000,00 zł     

Ciężarowy pow. 2t 21   2 373 744,00 zł     

Przyczepa 6   126 652,00 zł     

Ciągnik rolniczy 1   87 900,00 zł     

Pojazd wolnobieżny 
(Ładowarko-koparka, 

ładowarka kołowa, 
ładowarka 

teleskopowa) 

6   0     

Pojazd wolnobieżny 
(wózek widłowy) 

5   0     

RAZEM 41 x  x x  x  

 

a) Wysokość składki za I okres rozliczeniowy w zł ……………………………………………………  

b) Składka za cały okres realizacji zamówienia stanowi 2 krotność składki za I okres rozliczeniowy  

i wynosi 

 

………….…………………………zł…………gr. 

 

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

 

 

.................................................………………………………. 

(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów  

lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy) 


