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        Znak Sprawy: IR………… 

 
Załącznik nr 5 

data ................................. 
 
 
 
 

...................................................... 
pieczęć wykonawcy 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

1. Nazwa Wykonawcy………………………………………………………………… 

Adres     ………………………………………………………………… 

Tel/fax:      ………………………………………………………………… 

REGON:     ………………………………………………………………… 

NIP:     ………………………………………………………………… 

2. Nazwa i siedziba Zamawiającego: 
 
Urząd Miasta  Tomaszów Lubelski 
ul. Lwowska 57 
22-600 Tomaszów Lubelski 

 
3. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu ograniczonym na usługę ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej i mienia Urzędu Miasta w Tomaszowie 
Lubelskim, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski oferujemy 
wykonanie  
 
I CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.................... (proszę wpisać Tak/Nie) 
 
II CZ ĘŚCI ZAMÓWIENIA................... (proszę wpisać Tak/Nie) 
 
III CZ ĘŚCI ZAMÓWIENIA................... (proszę wpisać Tak/Nie) 

 
zamówienia zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
za i wypełnionym i załączonym do oferty Formularzem Cenowym stanowiącym 
Załącznik Nr 8 do SIWZ: 

 
I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: 
1/ Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia oraz 
prowadzonej działalności  
Cena ofertowa brutto w okresie 3 lat.............................. zł, 
(słownie: ................................................................................................................................. zł.) 
Cena ofertowa brutto w okresie 1 roku............................... zł, 
(słownie: ................................................................................................................................. zł.) 
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2/ Ubezpieczenie z tytułu OC Pracodawcy 
Cena ofertowa brutto w okresie 3 lat............................... zł, 
(słownie: ................................................................................................................................. zł.) 
Cena ofertowa brutto w okresie 1 roku............................... zł, 
(słownie: ................................................................................................................................. zł.) 
 
3/ Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
Cena ofertowa brutto w okresie 3 lat............................... zł, 
(słownie: ................................................................................................................................. zł.) 
Cena ofertowa brutto w okresie 1 roku............................... zł, 
(słownie: ................................................................................................................................. 
 
3/ Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych 
Cena ofertowa brutto w okresie 3 lat............................... zł, 
(słownie: ................................................................................................................................. zł.) 
Cena ofertowa brutto w okresie 1 roku............................... zł, 
(słownie: ................................................................................................................................. zł.) 
 
II CZ ĘŚĆ ZAMÓWIENIA: 
 
1/ Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych 
Cena ofertowa brutto w okresie 3 lat............................... zł, 
(słownie: ................................................................................................................................. zł.) 
Cena ofertowa brutto w okresie 1 roku............................... zł, 
(słownie: ................................................................................................................................. zł.) 
 
2/ Ubezpieczenie AC pojazdu mechanicznego 
Cena ofertowa brutto w okresie 3 lat............................... zł, 
(słownie: ................................................................................................................................. zł.) 
Cena ofertowa brutto w okresie 1 roku............................... zł,  
(słownie: ................................................................................................................................. zł.) 
 
3/ Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów 
Cena ofertowa brutto w okresie 3 lat............................... zł, 
(słownie: ................................................................................................................................. zł.) 
Cena ofertowa brutto w okresie 1 roku............................... zł, 
(słownie: ................................................................................................................................. zł.) 
 
III CZ ĘŚCI ZAMÓWIENIA: 
1/ Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego - 
specjalnego  
Cena ofertowa brutto w okresie 3 lat............................... zł, 
(słownie: ................................................................................................................................. zł.) 
Cena ofertowa brutto w okresie 1 roku............................... zł, 
(słownie: ................................................................................................................................. zł.) 
2/ Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażera  
Cena ofertowa brutto w okresie 3 lat............................... zł, 
(słownie: ................................................................................................................................. zł.) 
Cena ofertowa brutto w okresie 1 roku............................... zł, 
(słownie: ................................................................................................................................. zł.) 
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Usługa jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług – tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm. 
 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy informacje konieczne do 
przygotowania oferty, 

5. Oświadczam, że dokonaliśmy lustracji, akceptujemy istniejące zabezpieczenia 
p.kradzieżowe i p. pożarowe,  uzyskaliśmy niezbędną wiedzę do oceny ryzyka 
ubezpieczeniowego, objęcia ochroną ubezpieczeniową zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia zamieszczonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wypłaty 
odszkodowania. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

7. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i w 
przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach 
podanych w projekcie umowy : załącznik 6.1 – dot. części I zamówienia ;   załącznik 
nr.6.2 – dot. części  II zamówienia;   załącznik 6.3 – dot. części  III zamówienia 

8. Dotyczy oferty składanej przez Towarzystwo Ubezpieczeń wzajemnych: 
Wykonawca działający w formie TUW - Towarzystwa Ubezpieczeń wzajemnych  
Oświadcza, że Zamawiający - Urząd MIASTA Tomaszów Lubelski oraz jednostki 
Zamawiającego -nie będzie zobowiązany do pokrywania strat Wykonawcy  przez 
wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 111 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 
r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844 z późn. 
zm.)." 

9. Składamy oświadczenie w zakresie przyjęcia bądź braku akceptacji poniższych 
postanowień szczególnych fakultatywnych dotyczących części zamówienia, na którą 
składamy ofertę: 

 
 
 

A. DOTYCZY CZ ĘŚCI  I ZAMÓWIENIA 

LP. KLAUZULE I INNE POSTANOWIENIA 
FAKULTATYWNE 

Akceptacja 
WYKONAWCY 

Jeśli TAK wpisa ć 1 
Jeśli NIE wpisać 0 

Waga w punktach 

1 Klauzula konsumpcji sumy ubezpieczenia 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych 
niniejszą klauzula postanowień OWU strony 
ustalają że w przypadku wypłaty 
odszkodowania z sumy ubezpieczenia lub 
limitu odpowiedzialności na zdarzenie w 
okresie rocznego ubezpieczenia 
Ubezpieczyciel automatycznie odtworzy SU 
lub limit do wartości z umowy ubezpieczenia. 

 

 
 
2 

2. Klauzula ubezpieczenia zalania wskutek 
podniesienia się poziomu wód gruntowych  
Ubezpieczeniem objęte zostają szkody 
wynikłe wskutek podniesienia się poziomu 
wód gruntowych pod warunkiem że 
przesiąkanie wód gruntowych jest 
bezpośrednim następstwem powodzi lub 

 

 
1 
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deszczu nawalnego . w rocznym okresie 
ubezpieczenia.  
Rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia, 
świadczy o wystąpieniu powodzi lub deszczu 
nawalnego.  Limit na jedno i wszystkie 
zdarzenia: 300.000,00 PLN 

3. Klauzula ubezpieczenia awarii maszyn i 
urządzeń – z zachowaniem pozostałych 
niezmienionych niniejszą klauzula 
postanowień OWU strony ustalają że 
zakresem ubezpieczenia objęte są także koszty 
awarii maszyn i urządzeń łącznie z kosztami 
poszukiwania przyczyny awarii – Limit 
odpowiedzialności na jedno i wszystkie 
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 
wynosi -  50 000,00 PLN.  

 

 
3 

4. Klauzula zniesienia Franszyzy integralnej :  
Franszyza integralna nie ma zastosowania w 
szkodach dotyczących ubezpieczenia mienia 
od wszystkich ryzyk - all risks 

 

 
1 

5. Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy 
ubezpieczenia 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych 
niniejszą klauzula postanowień OWU strony 
ustalają:  ubezpieczenie obejmuje tzw. 
przezorną sumę ubezpieczenia, dla 
ubezpieczonego mienia, którego suma 
ubezpieczenia będzie niewystarczająca do 
odtworzenia mienia dotkniętego szkoda 
majątkowa, lub jest niewystarczająca na 
pokrycie kosztów poniesionych w związku z 
uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru 
szkody majątkowej. Przezorna suma 
ubezpieczenia  ma zastosowanie jedynie  do 
mienia objętego ochroną ubezpieczeniową w 
systemie sum stałych . Limit 
odpowiedzialności na jedno i wszystkie 
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 
wynosi 1.000.000,-PLN  

 

 
2 

6. Klauzuli wypłaty bezspornej części 
odszkodowania 
Ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia 
swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, 
wypłaca bezsporną kwotę w formie zaliczki w 
ciągu 14 dni roboczych od zawiadomienia o 
szkodzie.  

 

 
1 
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B. DOTYCZY CZ ĘŚCI II ZAMÓWIENIA 

LP. KLAUZULE I INNE POSTANOWIENIA 
FAKULTATYWNE 

Akceptacja 
WYKONAWCY 

Jeśli TAK wpisa ć 1 
Jeśli NIE wpisać 0 

Waga w 
punktach 

1 Klauzula ubezpieczenia  stałej Sumy Ubezpieczenia dla 
wszystkich pojazdów posiadających ubezpieczenie AC 
w  czasie każdego  12 miesięcznego okresu 
ubezpieczenia – wymienionych w załączniku nr. 3 

 

 
2 

2. Klauzula ubezpieczenia  kosztów  holowania dla 
wszystkich pojazdów objętych ubezpieczeniem    OC  do 
limitu 4.000,00 PLN – wymienionych w załączniku nr. 3 

 
 
1 

3. Klauzula wypłaty bezspornej części odszkodowania 
Ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia swojej 
odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca 
bezsporną kwotę w formie zaliczki w ciągu 14 dni 
roboczych od zawiadomienia o szkodzie.  

 

 
1 

4. Wskazanie przez Wykonawcę  danych kontaktowych do 
osoby  odpowiedzialnej w okresie obowiązywania 
umowy generalnej za obsługę zgłaszanych  szkód 
komunikacyjnych  i odwołań. 

 

 
3 

 
C. DOTYCZY CZ ĘŚCI III ZAMÓWIENIA 

LP. KLAUZULE I INNE POSTANOWIENIA 
FAKULTATYWNE 

Akceptacja 
WYKONAWCY 

Jeśli TAK wpisa ć 1 
Jeśli NIE wpisać 0 

Waga w 
punktach 

1 Klauzula warunków i taryf   1 
2. Wskazanie przez Wykonawcę  danych kontaktowych do 

osoby  odpowiedzialnej w okresie obowiązywania 
umowy generalnej za obsługę zgłaszanych  szkód 
komunikacyjnych  i odwołań.  

 2 

 
* niepotrzebne skreślić 

 
Wykaz załączników do oferty 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
        
        
 
  ..........................,dnia .....................2017 r. 

 
                  ......................................................... 
                            podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 

 


