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Załącznik  Nr 2 do SIWZ po zmianie 

 

Wykonawca: 

(w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców) 

Nazwa .................................... .……………………………………………………………...................... 

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

Siedziba: ……………………………………………………………………............................................ 

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

Numer REGON .............................................. Numer NIP .......................................................... 

Reprezentowany przez: …………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu/faks ......................................................................................................................................... 

Osoba do kontaktu ........................................................................................ Nr tel. ................................. 

Adres poczty elektronicznej ……………..………..................................................................................... 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Zamawiający:  

Gmina Kluczewsko  

ul. Spółdzielcza 12  

29-120 Kluczewsko  

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

 

„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kluczewsko wraz z jednostkami 

organizacyjnymi i instytucjami kultury” 

 

A. Część I zamówienia - „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy 

Kluczewsko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury” 

oferujemy 

 

wykonanie usług objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, za cenę łączną: 

 

…............................... PLN, słownie złotych ............................................................................. 

(usługa zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 o 

podatku od towarów i usług – tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 177., poz. 1054 z późn. zm.) 

 

wynikającą z wypełnionego formularza cenowego, zawartego poniżej. 

 

Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od dnia 11.02.2015 r.  

Termin związania ofertą i warunki płatności zgodne z postanowieniami SIWZ 
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FORMULARZ CENOWY DOTYCZĄCY I CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

Lp Rodzaj ubezpieczenia 

I. 
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych * 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia  Suma ubezpieczenia   Składka za 36 miesięcy 

1 Budynki  27 073 836,31 zł   

2 

Budowle, wraz z infranstrukturą, obiekty małej architektury 

(Grupa 2 KŚT) 

990 838,42 zł 
  

3 Wiaty przystankowe 27 206,12 zł   

4 Schodołaz gąsiennicowy  15 000,00 zł  

5 Wyposażenie, urządzenia, maszyny, 716 675,22 zł   

6 Nakłady inwestycyjne / adaptacyjne 100 000,00 zł   

7 Środki obrotowe 20 000,00 zł   

8 Środki niskocenne 100 000,00 zł   

9 Zbiory biblioteczne 70 000,00 zł   

10 Gotówka i inne wartości pieniężne        10 000,00 zł 
 

11 Mienie pracownicze i osobiste członków OSP 30 000,00 zł   

12 

Urządzenia i wyposażenie zewnętrzne nieujęte w ubezpieczeniu 

systemem sum stałych 50 000,00 zł 
  

13 

Znaki drogowe i tablice z nazwami ulic, słupy oświetleniowe, 

lampy, sygnalizacja świetlna, oświetlenie uliczne 50 000,00 zł 
 

14 Budowle nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych 50 000,00 zł 
 

Suma składek:   

Lp Rodzaj ubezpieczenia 

II. 
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku * 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia  Suma ubezpieczenia   Składka za 36 miesięcy 

1 Maszyny, urządzenia i wyposażenie, środki niskocenne w tym 

zbiory biblioteczne 

250 000,00 zł 
  

2 Środki obrotowe 5 000,00 zł   

3 Środki pieniężne od kradzieży z włamaniem 5 000,00 zł   

4 Środki pieniężne od rabunku w lokalu, w tym podatki i inne 

opłaty zbierane przez sołtysów 

10 000,00 zł 
  

5 Środki pieniężne w transporcie, w tym podatki i inne opłaty 

zbierane przez sołtysów (teren RP) 

10 000,00 zł 
  

Suma składek:   

Lp Rodzaj ubezpieczenia 

III. 
Ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia * 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia  Suma ubezpieczenia   Składka za 36 miesięcy 

1 Szyby i przedmioty szklane 7 000,00 zł   

Lp Rodzaj ubezpieczenia 

IV Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego  

Lp. Przedmiot ubezpieczenia  Suma ubezpieczenia  Składka za 36 miesięcy 
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1 Sprzęt elektroniczny stacjonarny 405 154,26 zł  

2 Sprzęt elektroniczny przenośny 157 113,54 zł  

3 Kserokopiarki 34 702,18 zł  

4 Centrala telefoniczna 2 000,00 zł  

5 Sprzęt medyczny 38 647,63 zł  

6 Koszt odtworzenia danych i oprogramowania  30 000,00 zł  

7 Wymienne nośniki danych  10 000,00 zł  

8 Zwiększone koszty działalności  10 000,00 zł  
Suma składek:   

Lp Rodzaj ubezpieczenia 

V  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w tym OC pracodawcy 

Przedmiot ubezpieczenia Suma gwarancyjna  Składka za 36 miesięcy 

Odpowiedzialność cywilna  500 000,00 zł   

Lp Rodzaj ubezpieczenia 

VI  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów (27 osób) 

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 
Składka roczna  

za 1 osobę 

 Składka łączna  za 36 

miesięczny okres ubezpieczenia  

za 27 osób 

Sołtysi -27 osób  5 000 zł./ 1 os.    

PODSUMOWANIE 

Łączna składka za część I zamówienia   

 

 
Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczące części I 

zamówienia 

Akceptacja 

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

Przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej wg podanej definicji z limitem odszkodowawczym 

4 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia  – 4 punkty 
 

Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu z limitem odszkodowawczym 500 000,- zł. na 

jedno i wszystkie zdarzenia – 3 punkty 
 

Przyjęcie podanej klauzuli kosztów przeniesienia mienia i przekwaterowania osób w 

przypadku szkody powstałej w wyniku pożaru lub wybuchu  - 4 punkty 
 

Przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia – 3 punkty  

Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu 

otaczającym – 3 punkty 
 

Przyjęcie podanej klauzuli dewastacji mienia z limitem odszkodowawczym 50 000,- zł. na 

jedno i wszystkie zdarzenia, z podlimitem 10 000,- zł. dla szkód powstałych wskutek 

pomalowania, w tym graffiti – 5 punktów 

 

Przyjęcie podanej klauzuli kradzieży stałych elementów budynków i budowli z limitem 

odszkodowawczym 20 000,- zł. na jedno i wszystkie zdarzenia – 5 punktów 
 

Przyjęcie podanej klauzuli odtworzenia lub odnowienia dokumentów z limitem 

odszkodowawczym 20 000,-zł – 3 punkty 
 

Przyjęcie podanej klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy – 3 punkty  

Przyjęcie podanej klauzuli dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia – 9 punktów  

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  

Przyjęcie klauzuli 168 godzin – 3 punkty  

Zwiększenie obligatoryjnego limitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu czystych strat 

finansowych (m.in. w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub 

aktów normatywnych) z 50 000 zł do 150 000 zł na jeden i wszystkie wypadki 

ubezpieczeniowe - 8 punktów 
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Zniesienie franszyzy integralnej w szkodach rzeczowych – 4 punkty  

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego systemem ryzyk nienazwanych 

Przyjęcie podanej klauzuli szybkiej likwidacji szkód – 3 punkty  

Zniesienie udziału własnego – 5 punktów  

Pozostałe klauzule dodatkowe 

Przyjęcie podanej klauzuli udziału w zysku lub  

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

klauzuli funduszu prewencyjnego– 2 punkty 

…………... 

Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej – 2 punkty  

Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie – 2 punkty  

Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności – 3 punkty  

Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia – 3 punkty  

Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka – 3 punkty  

Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania – 3 punkty  

Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód – 3 punkty  

Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia bez doliczania dodatkowej składki przy 

wzroście sumy ubezpieczenia do 10 % - 5 punktów 

 

Zwiększenie obligatoryjnego wspólnego limitu kradzieży zwykłej z 5 000,00 zł do 10 000,00 

zł (w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczeniu sprzętu 

elektronicznego), z franszyzą redukcyjną 500,00 zł – 4 punkty 

 

Zastąpienie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z 

włamaniem i rabunku oraz przedmiotów szklanych od stłuczenia systemem ryzyk nazwanych 

ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk, do którego będą miały zastosowanie wszystkie 

warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i postanowienia szczególne fakultatywne 

dotyczące tych ubezpieczeń – 5 punktów 

 

 

W kolumnie „Akceptacja” w wierszu dotyczącym akceptowanej klauzuli dodatkowej lub postanowień 

szczególnych proszę wpisać słowo „Tak”  przypadku przyjęcia danej klauzuli lub postanowienia 

szczególnego oraz słowo „Nie” w przypadku nie przyjęcia. Brak słowa „Tak” lub „Nie” uznany 

zostanie jako niezaakceptowanie danej klauzuli lub postanowienia szczególnego.  

UWAGA: 

W przypadku przyjęcia danej klauzuli lub postanowienia szczególnego, lecz w innej wersji niż podana 

w niniejszej specyfikacji, Zamawiający nie przyzna punktów dodatkowych. 

 

B. Część II zamówienia - „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Kluczewsko” 

oferujemy 

 

wykonanie usług objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, za cenę łączną: 

 

…............................... PLN, słownie złotych ............................................................................. 

(usługa zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 o 

podatku od towarów i usług – tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 177., poz. 1054 z późn. zm.) 

 

wynikającą z wypełnionego formularza cenowego, zawartego poniżej. 

 

Termin wykonania zamówienia:  36 miesięcy od dnia 11.02.2015 r. 

Termin związania ofertą i warunki płatności zgodne z postanowieniami SIWZ 

 

Rodzaj ubezpieczenia  

Ubezpieczenia komunikacyjne 

Lp 
Nr 

rejestracyjny 
Marka, model 

Składka za 36 miesięcy 

OC NNW AC RAZEM 
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Assistance bezpłatnie 

1. TLW FF05 VOLVO, FL 4XR2      

2. TLW J998 OM MODIFIE, OM 70 SIRA      

3. TLW U720 JELCZ, 005      

4. TLW C845 MERCEDES, Daimler-Benz      

5. TLW T523 STAR, P244L      

6. TLW H131 ŻUK, A15B      

7. PTE 662G ŻUK, A1507B      

8. TLW KA99 SKODA, Oktavia II 1,6 TOUR      

9. TLWPC96 Opel Movano      

10. TWLPM48 Mercedes-Benz      

11. TLW LK98 HANOMAG, F 46 FW      

12. TLW K806 
DAEWOO- FSO MOTOR, 

Truck 1,6 KAT 
  

 
  

13. TLW M800 
HSW- STALOWA WOLA, 

9.30 
  

 
  

14. TLW Y633 METALTECH, T629      

15. TLW KK90 AUTOSAN, A0909 L      

16. TLW U088 AUTOSAN, Tramp      

17. TLW X900 NEW HOLLAND, TD80D     

18. TLW RE98 Volkswagen transporter     

19. brak PARK, Excell ENT 200     

Suma składek:     
 

  

Łączna składka za część II zamówienia:   

 

 

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczące części II 

zamówienia 

Akceptacja 

Uznanie za szkodę częściową uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu w takim zakresie, że 

koszt jego naprawy nie przekracza 80% jego wartości rynkowej na dzień ustalania 

odszkodowania– 30 punktów 

 

Przyjęcie podanej klauzuli szkody całkowitej - 30 punktów  

Przyjęcie odpowiedzialności za szkody z ubezpieczenia Auto Casco powstałe podczas 

kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości albo po spożyciu alkoholu, lub pod wpływem 

środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu 

przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii - 20 punktów 

 

Przy szkodach częściowych niepomniejszanie sumy ubezpieczenia o wypłacone 

odszkodowanie (zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia) - 10 punktów 
 

Przyjęcie podanej klauzuli udziału w zysku lub  
…………………………………………………………………………………………………………… 

klauzuli funduszu prewencyjnego - 10 punktów 

 
……..……… 

 

W kolumnie „Akceptacja” w wierszu dotyczącym akceptowanej klauzuli dodatkowej lub postanowień 

szczególnych proszę wpisać słowo „Tak”  przypadku przyjęcia danej klauzuli lub postanowienia 

szczególnego oraz słowo „Nie” w przypadku nie przyjęcia. Brak słowa „Tak” lub „Nie” uznany 

zostanie jako niezaakceptowanie danej klauzuli lub postanowienia szczególnego.  

UWAGA: 

W przypadku przyjęcia danej klauzuli lub postanowienia szczególnego, lecz w innej wersji niż podana 

w niniejszej specyfikacji, Zamawiający nie przyzna punktów dodatkowych. 
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C. Część III zamówienia – „Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków 

Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kluczewsko” 

oferujemy 

 

wykonanie usług objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, za cenę łączną: 

 

…............................... PLN, słownie złotych ............................................................................. 

(usługa zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 o 

podatku od towarów i usług – tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 177., poz. 1054 z późn. zm..) 

 

wynikającą z wypełnionego formularza cenowego, zawartego poniżej. 

 

Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od dnia 11.02.2015 r.  

Termin związania ofertą i warunki płatności zgodne z postanowieniami SIWZ 

 

Formularz cenowy dotyczący III części zamówienia 

Ubezpieczenie NNW członków OSP  

L.P. Przedmiot ubezpieczenia  Suma ubezpieczenia  
 Składka za okres 36 

miesięcy  

1 10  jednostek OSP 10 000 zł / 1 osobę  

2 20 osób ustawowa  

Łączna składka za III część zamówienia:  

 

 

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczące 

części III zamówienia 

Akceptacja 

W zakresie I ubezpieczenia, przy doznaniu przez Ubezpieczonego trwałego 

uszczerbku na zdrowiu przekraczającego 25%, wypłata odszkodowania w 

procencie sumy ubezpieczenia odpowiadającym dwukrotności doznanego 

uszczerbku na zdrowiu (progresywne ustalanie odszkodowania) - 40 punktów 

 

Rozszerzenie zakresu I ubezpieczenia o zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do 

pracy w wysokości 50 zł - 30 punktów 
 

Rozszerzenie zakresu I ubezpieczenia o dietę szpitalną w wysokości 50 zł - 30 

punktów 

 

 

W kolumnie „Akceptacja” w wierszu dotyczącym akceptowanej klauzuli dodatkowej lub postanowień 

szczególnych proszę wpisać słowo „Tak”  przypadku przyjęcia danej klauzuli lub postanowienia 

szczególnego oraz słowo „Nie” w przypadku nie przyjęcia. Brak słowa „Tak” lub „Nie” uznany 

zostanie jako niezaakceptowanie danej klauzuli lub postanowienia szczególnego.  

UWAGA: 

W przypadku przyjęcia danej klauzuli lub postanowienia szczególnego, lecz w innej wersji niż podana 

w niniejszej specyfikacji, Zamawiający nie przyzna punktów dodatkowych. 

 

Oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej    

zastrzeżeń, 
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2) zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania  

i złożenia oferty, 

3) uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

4) przedstawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunki zawarcia umowy oraz 

projekt umowy zostały przez nas zaakceptowane, zaakceptowane i wyrażamy gotowość realizacji 

zamówienia zgodnie z SIWZ i umową, 

5) wyrażamy zgodę na: 

a) ratalną (kwartalną) płatność składki, 

b) przyjęcie do ochrony wszystkich miejsc prowadzenia działalności 

c) przyjęcie wszystkich warunków wymaganych przez Zamawiającego dla poszczególnych rodzajów 

ubezpieczeń i ryzyk wymienionych w załącznikach do SIWZ, 

d) na wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok; w takim przypadku składka roczna rozliczana 

będzie „co do dnia” za faktyczny okres ochrony - nie będzie miała zastosowania składka 

minimalna z polisy ubezpieczeniowej. 

 

W sprawach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie mają zastosowanie następujące Ogólne Warunki 

Ubezpieczenia i szczególne warunki ubezpieczenia: (należy wpisać wszystkie ogólne i szczególne 

warunki z datami zatwierdzenia przez Zarząd Wykonawcy i wszystkie aneksy do tych warunków 

obowiązujące na dzień składania oferty) 

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

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

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

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

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

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

 

Sposób reprezentowania Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia* na potrzeby niniejszego zamówienia jest następujący: 

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

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

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

(wypełniają jedynie Wykonawcy składający ofertę wspólną) 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty : 

Lp. Wyszczególnienie Nr strony 

   

   

   

   

   

   

Zastrzeżenie:  

Załączniki nr  …………………………………………………. nie mogą być udostępnione, 

ponieważ zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

    

 

……………................................................. 
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(podpis(y) osób uprawnionych do 

reprezentowania      Wykonawcy w 

dokumentach rejestrowych, lub we 

właściwym upoważnieniu)              

   .………………, dnia ……………………….. 

                 (miejscowość i data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób wypełnienia formularza - nie musi być załącznikiem do oferty 

Uwaga – Informacje dotyczące wypełnienia „Formularza cenowego” !!!! 

*) Niewłaściwe skreślić 

Dotyczy:    

a) Formularz  cenowy dotyczący I części Zamówienia - części I, II, III Formularza cenowego    

           W przypadku zaakceptowania przez Wykonawcę warunku fakultatywnego  dotyczącego 

zastąpienia ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk: ubezpieczenia mienia od ognia i innych 

zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia 

przedmiotów szklanych od stłuczenia należy: 

- należy dokonać odpowiednich skreśleń w formularzu – tam gdzie użyto znaku „* ” 

- należy podać składki za to ubezpieczenie w części I Formularza cenowego (wypełniając wszystkie 

wiersze tj. od 1 do 14 tej części i dokonać ich zsumowania w wierszu „Suma składek”), a w części II i 

III formularza należy jedynie umieścić adnotację o wliczeniu składek za te ubezpieczenia w części I 

albo 

podać składki za poszczególne przedmioty ubezpieczeń, o których mowa w częściach od I do III - 

wypełniając tym samym wszystkie rubryki formularza.          

 

 

 

 


