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Załącznik nr 6 
 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:  

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Nr  telefonu/ faxu /e-mail: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Adres do korespondencji: 

  

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na „USŁUGĘ 

KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OŁAWIE” zawartymi w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 

5. Oferujemy ubezpieczenie w terminie wskazanym w SWZ zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ z 

uwzględnieniem - niniejszego Załącznika nr 6 do SWZ, w zakresie: 

 

ZADANIE  1   TAK / NIE *          (  * - skreślić niewłaściwe ) 

ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 

ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 

ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 

ubezpieczenie szyb od stłuczenia, 

ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń, 

ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych, 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 

 

ZADANIE  2   TAK / NIE *       ( * -  skreślić niewłaściwe) 
obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów      

mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, 

ubezpieczenie auto – casco, 

ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów    

  

6. Podane sumy ubezpieczenia, sumy gwarancyjne, limity i podlimity odnoszą się do rocznych okresów 

ubezpieczenia. 

7. Klauzule i warunki szczególne zawarte w ofercie mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami 

ubezpieczenia. 

8. Wykonawca, składając ofertę, akceptuje bez zastrzeżeń treść klauzul obligatoryjnych odnoszących się 

do  tych części zamówienia, których oferta dotyczy. 

9. Stawki określone w ofercie pozostaną bez zmian przez okres obowiązywania umowy ubezpieczenia. 

10. W pozostałych sprawach nieuregulowanych niniejszą ofertą i SWZ mają zastosowanie załączone 

OWU, których wykaz znajduje się w ofercie. 

11. Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom,  

(jeśli dotyczy uzupełnić tabelkę poniżej)  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

pieczęć Wykonawcy 
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Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy/om 

 

Lp. Rodzaj części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 

  

  

 

12. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w SWZ. 

13. Akceptujemy treść wzorów umowy odpowiednio:  

Załącznik nr 9 (wzór umowy do Zadania 1) i Załącznik nr 10 (wzór umowy do zadania 2) do SWZ 

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty - jako najkorzystniejszej - do zawarcia 

umowy ubezpieczenia w miejscu i terminie oznaczonym przez Zamawiającego. 

14. Oferujemy ubezpieczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Oławie w terminie wskazanym, w zakresie: 

 

 

ZADANIE 1 TAK / NIE*         ( * -  skreślić niewłaściwe) 

                                                           

W przypadku nieskładania oferty na zadanie pierwsze prosimy o niewypełnianie pozycji dotyczących 

zadania pierwszego oraz nie podpisywanie stron dotyczących zadania pierwszego. 

W przypadku składania oferty na zadanie pierwsze prosimy wypełnić wszystkie pozycje, rubryki 

tabel, a także podać pełny wykaz warunków ubezpieczenia, które będą miały zastosowanie, z 

oznaczeniem uchwały zatwierdzającej i daty zatwierdzenia.   

 

ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 

ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 

ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 

ubezpieczenie szyb od stłuczenia, 

ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń, 

ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych, 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 

 

Łączna składka przedstawionej oferty dla ZADANIA 1 za wskazany okres ubezpieczenie mienia i 

odpowiedzialności cywilnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

w Oławie wynosi: ............................................................................... zł brutto, (słownie: 

…………………………………….................................................................................... zł).  

 

W ramach powyższej składki oferujemy: 

 

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych  

składka za  roczny okres ubezpieczenia ............................................................................. zł ,  

(słownie................................................................................................................................. zł)  

 
 

Lp 

Przedmiot ubezpieczenia Suma 

ubezpieczenia w 

(zł) 

Stawka za roczny 

okres ubezpieczenia 

(%) 

Składka za roczny okres 

ubezpieczenia  

(zł) 

1. Budynki i budowle (grupa I – II) 98.099.874,- 
 

........................... 

 

.............................. 

2. 

Maszyny, urządzenia i wyposażenie 

(grupa III – VIII) 

a) bez maszyn budowlanych (5 

koparek) – ubezpieczenie odrębną 

polisą 

b) bez sprzętu elektronicznego, 

nośników danych, oprogramowania 

– ubezpieczenie odrębną polisą 

c) bez pojazdów z grupy VII KRŚT, 

podlegających obowiązkowi 

1.920.906,- 
 

............................ 

 

…………………… 
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rejestracji – ubezpieczenie odrębną 

polisą 

3. Środki obrotowe (bez VAT) 650.000,- 
 

.................................. 

 

.............................. 

4. 

Maszyny, urządzenia i wyposażenie nie 

ujęte w ewidencji środków trwałych – 

środki trwałe mniejszej wartości 

(niskocenne) amortyzowane 

jednorazowo 

782.958,- 
 

.................................... 

 

.............................. 

5. 

Nakłady inwestycyjne we własnych 

środkach trwałych 

- inwestycje nie zakończone we 

własnych środkach trwałych 

7.347.691,- 
 

.................................... 

 

.............................. 

6. 

Mienie najmowane – przyjęte przez 

ubezpieczającego do używania w 

ramach umowy najmu, dzierżawy, 

leasingu, użyczenia lub innego rodzaju 

umowy o podobnym charakterze: 

Przepompownia przy ulicy Zwierzyniec 

Duży 

 

117.274,- 
 

.................................... 

 

.............................. 

  

 
 

Łączna składka 

 

.............................. 

 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

składka za   roczny okres ubezpieczenia ............................................. , 

(słownie:................................................................................................................................zł) 

 

Lp 

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 

w (zł) 

Stawka za roczny 

okres ubezpieczenia 

(%) 

Składka za roczny okres 

ubezpieczenia  

(zł) 

1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny  2.174.222,- 
 

.................................... 

 

.............................. 

2. Sprzęt elektroniczny przenośny  710.130,- 
 

.................................... 

 

…………………… 

3. Sieć komputerowa  11.785,- 
 

.................................. 

 

.............................. 

4. 
Oprogramowanie licencjonowane i 

nośniki danych  
205.234,- 

 

.................................... 

 

.............................. 

5. Koszt odtworzenia danych  
60.000,- 

 

.................................... 

 

.............................. 

  

 
 

Łączna składka 

 

.............................. 
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Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku wraz z ryzykiem dewastacji, wandalizmu 

składka za roczny okres ubezpieczenia ............................................. , 

(słownie:.................................................................................................................... ............zł) 

 

Lp 

Przedmiot ubezpieczenia Suma 

ubezpieczenia w 

(zł) 

Stawka za roczny 

okres ubezpieczenia 

(%) 

Składka za roczny okres 

ubezpieczenia  

(zł) 

1. 

Budynki, budowle, maszyny, 

urządzenia, wyposażenie  

– w tym środki trwałe mniejszej 

wartości amortyzowane 

jednorazowo 

 

350.000,- 
 

.................................... 

 

.............................. 

2. 
Środki obrotowe 

 150.000,- 
 

.................................... 

 

…………………… 

3. 

Koszt naprawy zabezpieczeń 

przeciw kradzieżowych 

 
10.000,- 

 

.................................... 

 

.............................. 

4. 

Mienie najmowane – przyjęte przez 

ubezpieczającego do używania w 

ramach umowy najmu, dzierżawy, 

leasingu, użyczenia lub innego 

rodzaju umowy o podobnym 

charakterze 

 

30.000,- 
 

.................................... 

 

.............................. 

  

 
 

Łączna składka 

 

.............................. 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczenie szyb  od stłuczenia 

składka za roczny  okres ubezpieczenia ............................................. ,  

(słownie: ................................................................................................................... ............................ zł) 

 

Lp 

Przedmiot ubezpieczenia Suma 

ubezpieczenia w 

(zł) 

Stawka za roczny 

okres ubezpieczenia 

(%) 

Składka za roczny 

okres 

ubezpieczenia  

(zł) 

1. 

- oszklenie okienne i drzwiowe, 

- oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne, 

- konstrukcje wypełnione szkłem lub 

tworzywem itp., 

- szyby specjalne (szyby 

antywłamaniowe, płyty szklane 

warstwowe i inne), 

- oszklenia ścienne i dachowe, 

- płyty szklane stanowiące składowe 

części mebli, stołów, lad oraz gablot, 

- szklane przegrody ścienne oraz osłony 

kantorów, boksów i kabin, 

- tablice reklamowe, szyldy, tablice i 

gabloty poza budynkiem lub lokalem ze 

szkła, plastiku, tworzywa itp., 

25.000,- 
 

.......................... 

 

.............................. 
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- tablice świetlne i elektroniczne, 

- witraże, 

- lustra wiszące, stojące i wmontowane w 

ścianach, 

- szklane, ceramiczne i kamienne 

wykładziny ścian, słupów i filarów. 

 

  

 
 

Łączna składka 

 

.............................. 

 

 

 

 

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń 

składka za roczny okres ubezpieczenia ............................................. , 

(słownie:.................................................................................................................... ............zł) 

 

Lp 

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w 

(zł) 

Stawka za roczny 

okres ubezpieczenia 

(%) 

Składka za roczny okres 

ubezpieczenia  

(zł) 

1. 

Środki trwałe – grupa III, IV, V, 

VI  KRŚT 

a) bez maszyn budowlanych 

(5 koparek) 

– ubezpieczenie odrębną 

polisą 

 

b) bez sprzętu elektronicznego 

z grupy III, IV, V, VI 

– ubezpieczenie odrębną polisą 

 

1.379.294,- 
 

............................. 

 

.............................. 

  

 
 

Łączna składka 

 

.............................. 

 

 

 

 

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych 

składka za   roczny okres ubezpieczenia ............................................. , 

(słownie:................................................................................................................................zł) 

 

Lp 

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w 

(zł) 

Stawka za roczny 

okres ubezpieczenia 

(%) 

Składka za roczny 

okres 

ubezpieczenia  

(zł) 

1. 

Koparko-ładowarka CASE 

695SR  

Nr nadwozia N8GH18927 

Rok produkcji: 2008  

225.700,- 
 

.................................... 

 

.............................. 

2. 

Koparko-ładowarka CASE 

695ST 

Numer nadwozia: NCHH03528  

Rok produkcji 2012 

300.293,- 
 

.................................... 

 

…………………… 

3. 

Mini koparka gąsienicowa 

KOMATSU 

PC16R-3HS  

Numer seryjny: F70972 

Rok produkcji: 2011 

97.907,- 
 

.................................. 

 

.............................. 
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4. 

Koparka MECALAC 714MWe 

Numer seryjny maszyny: 81111  

Numer seryjny silnika : 

11205480  

Rok produkcji: 2012 

609 000,- 
 

.................................... 

 

.............................. 

5. 

Koparko-ładowarka 

WARYŃSKI  

Numer inwentarzowy 

58000/000003 

Rok produkcji: 1993 

36.040,- 
 

.................................... 

 

.............................. 

  

 

 

Łączna składka 

 

.............................. 

 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadania mienia  

składka za roczny okres ubezpieczenia ............................................. , 

(słownie:.................................................................................................................... ............zł.) 
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Klauzule fakultatywne – podlegają ocenie wg punktów podanych w tabeli  
W przypadku akceptacji klauzul fakultatywnych należy wpisać ,,tak”. 

W przypadku braku akceptacji danej klauzuli należy wpisać ,, nie” 

 

 
KLAUZULE FAKULTATYWNE  
ZADANIE 1  

NAZWA  KLAUZULI  FAKULTATYWNEJ  WG 2TREŚCI  

ZAMAWIAJĄCEGO 

Stanowisko Wykonawcy odnośnie 

włączenia do ochrony 

ubezpieczeniowej klauzul 

FAKULTATYWNYCH  - 

akceptacja klauzuli  jest 

jednoczesną akceptacją jej treści 

wg SIWZ 

Punktacja Zamawiającego na 

włączenie danej klauzuli 

Podwyższenia wartości szkody drobnej  2 pkt. 

Obniżenia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu 

maszyn i urządzeń od uszkodzeń, awarii 
 4 pkt. 

Obniżenia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu 

maszyn i urządzeń budowlanych 
 4 pkt. 

Odkupienia urządzeń – przy ubezpieczeniu maszyn i 

urządzeń od uszkodzeń, awarii 
 5 pkt 

Odkupienia urządzeń – przy ubezpieczeniu maszyn i 

urządzeń budowlanych  
 5 pkt. 

 

 

W kwestiach powyżej nieuregulowanych do umowy będą mieć zastosowanie następujące 

ogólne warunki ubezpieczenia: 

…………………………………………….……………………………………………. 

…………………………………………….……………………………………………. 

…………………………………………….……………………………………………. 

…………………………………………….……………………………………………. 

…………………………………………….……………………………………………. 

…………………………………………….……………………………………………. 

…………………………………………….……………………………………………. 

…………………………………………….……………………………………………. 

…………………………………………….……………………………………………. 

…………………………………………….……………………………………………. 

…………………………………………….……………………………………………. 

…………………………………………….……………………………………………. 

 
 

 

 

……………………………………………. 

DATA I PODPIS WYKONAWCY 
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ZADANIE  2     TAK / NIE*                               
        *) skreślić niewłaściwe 

W przypadku nieskładania oferty na zadanie drugie prosimy o niewypełnianie pozycji dotyczących 

zadania drugiego oraz niepodpisywanie stron dotyczących zadania drugiego. 

W przypadku składania oferty na zadanie drugie prosimy wypełnić wszystkie pozycje, rubryki tabel, 

a także podać pełny wykaz warunków ubezpieczenia, które będą miały zastosowanie, z oznaczeniem 

uchwały zatwierdzającej i daty zatwierdzenia.    

 

- obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych 

za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, 

- ubezpieczenie auto – casco, 

- ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów    

  

Łączna składka przedstawionej oferty dla ZADANIA 2 za wskazany okres ubezpieczenia dla ryzyk 

komunikacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oławie  

wynosi: .......................................................................................... zł brutto,  

(słownie: ................................................................................................................................... zł).  

 

 Składki za ryzyka komunikacyjne w rozbiciu na poszczególne pojazdy: 

 

 

L p 

 

Marka pojazdu 

 

Numer 

rejestracyjny 

 

Roczna składka OC 

 

Roczna składka AC 

 

Roczna składka 

NNW 

1 DAF DOA 08301 

   

2 Fiat DOA 7S64 

   

3 Opel DOA 7H81 

   

4 Renault DOA 05372 

   

5 Renault DOA Y498 

   

6 Renault DOA 3C69 

   

7 Volkswagen DOA 05373 

   

8 Jelcz DOA U822 

   

9 Jelcz DOA U821 

   

10 Star DOA U813 

   

11 Typ N Waryński DOA N126 

   

12 Ursus DOA N365 

   

13 NRD DOA P939 

   

14 Sanok DOA P930 
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15 Pronar DOA 6P73 

   

16 Case 695 SR brak 

   

17 Komatsu brak 

   

18 Nissan DOA 16134 

   

19 Nissan DOA 16135 

   

20 Land Rover DOA 18036 

   

21 Thule DOA 1061P 

   

22 Man DOA 19891 

   

23 Mecelac brak 

   

24 Case 695ST brak 

   

25 Fiat DOA 31919 

   

26 TA-NO DOA 2127P 

   

27 DAF DOA 37505 

   

28 MAN DOA 38992 

   

 

Składka łączna 
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Klauzule fakultatywne – podlegają ocenie wg punktów podanych w tabeli  
W przypadku akceptacji klauzul fakultatywnych należy wpisać ,,tak”. 

W przypadku braku akceptacji danej klauzuli należy wpisać ,, nie” 

 

 

KLAUZULE FAKULTATYWNE  
Zadnie 2 

NAZWA  KLAUZULI  FAKULTATYWNEJ  WG 

TREŚCI  ZAMAWIAJĄCEGO 

Stanowisko Wykonawcy 

odnośnie włączenia do 

ochrony 

ubezpieczeniowej 

klauzul 

FAKULTATYWNYCH  

- akceptacja klauzuli  

jest jednoczesną 

akceptacją jej treści wg 

SIWZ 

Punktacja 

Zamawiającego na 

włączenie danej klauzuli 

Klauzula wysokości świadczenia   
6 pkt 

Klauzula świadczenia jednorazowego  3 pkt 

Klauzula podwyższonego świadczenia 

jednorazowego  
 6 pkt 

Klauzula naruszenia prawa ruchu drogowego  
5 pkt  

 

 

W kwestiach powyżej nieuregulowanych do umowy będą mieć zastosowanie następujące 

ogólne warunki ubezpieczenia: 

…………………………………………….……………………………………………. 

…………………………………………….……………………………………………. 

…………………………………………….……………………………………………. 

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

 

 

……………………………………………. 

DATA I PODPIS WYKONAWCY 

 
 

 

 

 


