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FORMULARZ OFERTOWY 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Marklowicka 15 
44-300 Wodzisław Śląski 

 
 

Dane Wykonawcy / Wykonawców:  

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy / Wykonawców (w przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie zamówienia)  
........................................................................................................................................ 
 

Zarejestrowany adres Wykonawcy / Wykonawców:  
........................................................................................................................................ 
Dane teleadresowe Wykonawcy / Pełnomocnika:  

• tel. ....................................................................... 

• fax. …………………………………………………… 

• strona www: http://………………………………….. 

• e-mail: ................................................................. 
Inne dane Wykonawcy / Pełnomocnika:  

• REGON ............................................................ 

• NIP ................................................................... 

 

 

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu pn.: „Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe 

wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne” dla 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim 

ogłoszonego na stronie internetowej, oferujemy wykonanie usług zgodnie z wymogami 

określonymi w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia “: 

1. (*) W ofercie dla Zadania nr I – Ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością 

cywilną w terminie: od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2023r. 

Łączna cena oferty dla Zadania nr I wynosi .......................................PLN  

[słownie :...................................................................................], zgodnie z Formularzem 

cenowym dla Zadania nr I - Załącznik nr 6. 
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PLACÓWKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA 
Pełna nazwa  .................................................................................................... 
Adres ................................................................................................................. 
Numery telefonów kontaktowych ...................................................................... 
Numery faksów ................................................................................................... 
E-mail:………………………………………………………………………………….. 

 

OSOBA UPRAWNIONA DO NADZORU WYSTAWIANIA POLIS 
Imię i Nazwisko: ............................................................................................. 
Zakres wykonywanych czynności:…………………………………………………………… 
Tel. ..............................................................e-mail:……………………………… 

PLACÓWKA OBSŁUGUJĄCA LIKWIDACJĘ SZKÓD 
Pełna nazwa  .................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
Adres ................................................................................................................. 
Numery telefonów kontaktowych ...................................................................... 
Numery faksów ................................................................................................... 
E-mail:………………………………………………………………………………….. 
 
OSOBY  NADZORUJĄCE PROCES LIKWIDACJI SZKÓD 
Imię i Nazwisko: ............................................................................................. 
Zakres wykonywanych czynności:…………………………………………………………… 
Tel. ..............................................................e-mail:……………………………… 

Imię i Nazwisko: ............................................................................................. 
Zakres wykonywanych czynności:…………………………………………………………… 
Tel. ..............................................................e-mail:……………………………… 

2. (*) W ofercie dla Zadania nr II – Ubezpieczenia komunikacyjne w terminie:  

od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2023r. 

Łączna cena oferty dla Zadania nr II  wynosi .......................................PLN  

[słownie :...................................................................................], zgodnie z Formularzem 

cenowym dla Zadania nr II – Załącznik nr 7. 

 

 

PLACÓWKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA 
Pełna nazwa  .................................................................................................... 
Adres ................................................................................................................. 
Numery telefonów kontaktowych ...................................................................... 
Numery faksów ................................................................................................... 

E-mail:………………………………………………………………………………….. 

 

OSOBA UPRAWNIONA DO NADZORU WYSTAWIANIA POLIS 
Imię i Nazwisko: ............................................................................................. 
Zakres wykonywanych czynności:…………………………………………………………… 
Tel. ..............................................................e-mail:……………………………… 

PLACÓWKA OBSŁUGUJĄCA LIKWIDACJĘ SZKÓD 
Pełna nazwa  .................................................................................................... 
Adres ................................................................................................................. 
Numery telefonów kontaktowych ...................................................................... 
Numery faksów ................................................................................................... 
E-mail:………………………………………………………………………………….. 
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OSOBY  NADZORUJĄCE PROCES LIKWIDACJI SZKÓD 
Imię i Nazwisko: ............................................................................................. 
Zakres wykonywanych czynności:…………………………………………………………… 
Tel. ..............................................................e-mail:……………………………… 

Imię i Nazwisko: ............................................................................................. 
Zakres wykonywanych czynności:…………………………………………………………… 
Tel. ..............................................................e-mail:……………………………… 

3.  (*) W ofercie dla Zadania nr I – Ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością 

cywilną – mają zastosowanie OWU:  

a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - podstawa prawna: OWU z dnia ............nr 

.................       (wypełnia Wykonawca) 

b) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – podstawa prawna: OWU z dnia 

.................. nr .................     (wypełnia Wykonawca) 

c) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – podstawa prawna: OWU z dnia ..................  

nr .................       (wypełnia Wykonawca) 

Ogólne Warunki Ubezpieczeń wraz z dokumentem zawierającym informację o produkcie 

ubezpieczeniowym na wyżej wymienione grupy ubezpieczeń należy dołączyć do oferty. 

 

4. (*) W ofercie dla Zadania nr II – Ubezpieczenia komunikacyjne – mają zastosowanie 

OWU:  

a) Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych  – podstawa 

prawna: ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2214 z póź. zm. ) 

b) Ubezpieczenie AUTO CASCO w związku z ruchem i postojem pojazdów od wszystkich ryzyk 

podstawa prawna: OWU z dnia .................. nr .................  (wypełnia Wykonawca) 

c) Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów – podstawa 

prawna: OWU z dnia .................. nr .................   (wypełnia Wykonawca)  

Ogólne Warunki Ubezpieczeń wraz z dokumentem zawierającym informację o produkcie 

ubezpieczeniowym na wyżej wymienione grupy ubezpieczeń należy dołączyć do oferty. 

 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się, ze “Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia”, 

wzorem umowy oraz dokumentami załączonymi do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i jesteśmy w stanie na podstawie 

przedstawionych materiałów zrealizować zamówienie.  

6. Oświadczamy, że wszelkie odstępstwa od Ogólnych Warunków Ubezpieczeń zawarte 

w ofercie przetargowej zostały zatwierdzone przez osoby posiadające stosowne 

uprawnienia. Jednocześnie stwierdzamy, iż świadomi jesteśmy odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń.  

7. Zakres zadania objętego zamówieniem zamierzamy: wykonać sami (*)/zamierzamy 

powierzyć także podwykonawcom(*). 
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Następujące zadania zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:(*) 

Lp. Nazwa zadania  zamówienia oraz nazwa (firma) podwykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą 60 dni licząc od dnia otwarcia oferty.   

9. Oświadczamy, że akceptujemy jako obowiązujące załączone do opisu przedmiotu 

zamówienia druki zgłoszenia szkody. Zgadzamy się na zgłaszanie szkód do placówki 

podanej w umowie - z pominięciem ewentualnej infolinii (do wyboru przez Ubezpieczonego).  

10. W przypadku Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oświadczamy, że statut towarzystwa 

określa, iż Ubezpieczający/Ubezpieczony nie będzie zobowiązany  

do udziału w pokryciu strat Towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki 

ubezpieczeniowej jak również innych zobowiązań poza zobowiązaniami wynikającymi  

z umowy ubezpieczenia. 

11. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy  

w określonym terminie od wezwania Zamawiającego do podpisania (*) umów/umowy.  

12. Akceptujemy terminy płatności wskazane w SIWZ.  

13. Oświadczamy, że całość oferty składa się z .................... kolejno ponumerowanych stron.  

14. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego są (wpisać wszystkie załączniki wraz z 

numeracją stron): 

1) (**)Formularz cenowy dla Zadania nr … – wycena tabelaryczna - str. nr ……do........ 

2) (**)Formularz cenowy dla Zadania nr … – wycena tabelaryczna  - str. nr .....do......... 

3) Ogólne Warunki Ubezpieczeń wraz z dokumentem zawierającym informację  

o produkcie ubezpieczeniowym na poszczególne grupy ubezpieczeń  

………..str. nr ..........do........ 

4) ....................................................................................................... str. nr ..........do....... 

5) .........................................................................................................str. nr ..........do....... 

6) .........................................................................................................str. nr ..........do....... 
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7) .........................................................................................................str. nr ..........do....... 

8) .........................................................................................................str. nr ..........do....... 

 
 
 
 
 
 
(*) niepotrzebne skreślić  
(**) w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę częściową na wybrane zadanie, należy 
dołączyć formularz dotyczący danego zadania. 

 
 
 
 


