Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz ofertowy
.........................................
(miejscowość i data)
...................................................
(Nazwa i adres Wykonawcy)
OFERTA
W POSTĘPOWANIU NA ŚWIADCZENIE USŁUGI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA
MIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Dane Wykonawcy:
1.

Pełna nazwa firmy

2.

Dokładny adres

3.
4.

REGON
NIP

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Telefon
Fax
Internet (strona www)
e-mail
Uprawnieni przedstawiciele
Numer rachunku bankowego
Osoby uprawnione do
kontaktów w sprawach
administracyjnych

11.

W związku z postępowaniem na świadczenie usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia
Zamawiającego oświadczamy, iż spełniamy warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ponadto oświadczamy, iż:
1. zapoznaliśmy się z warunkami przedmiotowego postępowania określonymi w SIWZ
i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,
2. uważamy się za związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert
określonego w SIWZ KD/AZ/38/2010,
5. część zamówienia obejmującą:………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… powierzymy
do wykonania podwykonawcom*.

6. zobowiązujemy się do wykonywania usługi objętej przedmiotowym postępowaniem
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ KD/AZ/38/2010,
7. oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia zgodnego z opisem zawartym w SIWZ KD/AZ/38/2010,
8. oświadczamy, iż składając podpis lub parafę na kserokopii dokumentu (ów)
dołączonego (ych) do oferty poświadczamy, że ten dokument (y) jest (są) zgodne z
prawem,
9. oświadczamy, że uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania,
złożenia oferty i wykonania zamówienia,
10. oświadczamy, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i
faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty,
11. w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do
zawarcia umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego w miejscu i czasie
wskazanym przez Zamawiającego.

Mając powyższe na uwadze oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

L.p.

Rodzaj ubezpieczenia

1.

Ubezpieczenie casco autobusów
szynowych
Ubezpieczenie mienia trwałego
i ruchomego od ryzyk losowych
oraz kradzieży
Ubezpieczenie gotówki od
zdarzeń losowych, kradzieży
oraz rabunku
Ubezpieczenie elektroniki
biurowej od wszystkich ryzyk
Ubezpieczenie obowiązkowej
odpowiedzialności cywilnej
posiadaczy pojazdów
samochodowych
Ubezpieczenie następstw
nieszczęśliwych wypadków
kierowcy i pasażerów oraz
ubezpieczenie auto casco

2.
3.

4.

5.

6.

Wysokość składki

Słownie

2

Wysokość składki łącznie (poz. 1-6 po
zsumowaniu)

Słownie

Informujemy, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zostały zawarte na stronach ……………… niniejszej
oferty i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

………………………………………

Data, podpis Wykonawcy

*Niewłaściwe skreślić
Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.

3

