Załącznik nr 9 do specyfikacji BPM.ZZP.271.156.2014
.............................................................................................
Nazwa i adres firmy ubezpieczyciela (wykonawcy)
.............................................................................................
(NIP, Regon,KRS)

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO
UBEZPIECZENIAMIASTA NOWY SĄCZ
PAKIET II
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego przez zamawiającego Miasto Nowy Sącz:
 w Biuletynie Zamówień Publicznych;
 w miejscu publicznie dostępnym tj. na Tablicy ogłoszeń – budynek Urzędu Miasta Nowego Sącza Ratusz, Rynek 1;
 na stronie internetowej: www.nowysacz.pl;
na:
USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIAMIASTA NOWY SĄCZ oferuję wykonanie
przedmiotowego zamówienia, na warunkach określonych poniżej:

1. Cena ostateczna oferty za cały okres trwania umowy:

a) Cyfrowo: ............................................................................................................................
b) Słownie: ............................................................................................................................

Lp.

1

2

3

4

Nazwa ryzyka

Udział własny/
franszyza
integralna/
franszyza
redukcyjna

Obowiązkowe ubezpieczenie
u.wł.: brak
odpowiedzialności cywilnej
fr.int.: brak
posiadaczy pojazdów mechanicznych fr. red.: brak
u.wł.: brak
Ubezpieczenie Autocasco
fr.int.: ……..
fr. red.: brak
u.wł.: brak
Ubezpieczenie następstw
fr.int.: brak
nieszczęśliwych wypadków
fr. red.: brak
u.wł.: brak
Ubezpieczenie Assistance
fr.int.: brak
fr. red.: brak

Załącznik nr 9 do specyfikacji

Str. 1 z 3

Wysokość
składki na
okres
12 m-cy

Wysokość składki
za cały okres
trwania umowy

RAZEM

-

2. Sumy gwarancyjne, sumy ubezpieczenia oraz limity zgodnie z SIWZ
3. Oświadczam, iż w ubezpieczeniu Autocasco zastosowano stawkę (w %): ………………
4. Składka za ubezpieczenie zostanie rozłożona na 4raty w każdym okresie polisowania.
5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami przetargu, uzyskał wszystkie informacje
niezbędne do oszacowania ryzyka, przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia
oraz, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wykonawca oświadcza również, że zapoznał się z zapisami Umowy Generalnej i w pełni
akceptuje jej treść.
6. Wykonawca oświadcza, że jest związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu
terminu składania ofert.
7. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wyboru jego oferty w ciągu 7 dni od ogłoszenia
wyników postępowania przedłoży szczegółowe rozbicie składek za wszystkie ubezpieczenia na
poszczególne pojazdy.
8. Wykonawcza oświadcza, że do oferty mają zastosowanie następujące Ogólne Warunki
Ubezpieczenia:
1.

Ubezpieczenie Autocasco

Obowiązujące OWU:……………………………………………………………,
2.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Obowiązujące OWU:……………………………………………………………,
3.

Ubezpieczenie Assistance

Obowiązujące OWU:……………………………………………………………,
9. Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia,
oraz podaje nazwy (firm) podwykonawców na których zasoby powołuje się na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

Lp.

Nazwy (firmy) podwykonawców
(Dot. przypadku gdy wykonawca powołuje się na zasoby
podwykonawcy na zasadach o których mowa w art. 26 ust 2b)
ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy)

1
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Wskazanie części zamówienia powierzonej
podwykonawcom

Lp.

Nazwy (firmy) podwykonawców
(Dot. przypadku gdy wykonawca powołuje się na zasoby
podwykonawcy na zasadach o których mowa w art. 26 ust 2b)
ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy)

Wskazanie części zamówienia powierzonej
podwykonawcom

2

10. Oświadczam, że cała oferta składa się z ......... stron, w tym: z niniejszej oferty oraz:
a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)
i)

ogólnych warunków ubezpieczenia wnioskowanych ryzyk (nie dotyczy ubezpieczeń obowiązkowych);
oświadczenia o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy oraz oświadczenia
o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy,
zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja
2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 950 z późn. zm.), a w
przypadku gdy rozpoczął on działalność przed wejściem w życie Ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o
działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 ze zm.) zaświadczenia Ministra Finansów o
posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej;
aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 ustawy albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,
pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – w przypadku polegania na zasobach innych
podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b) ustawy (jeżeli dotyczy),
oświadczenia o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o którym
mowa w Rozdz. XI pkt III ppkt 3 specyfikacji (jeżeli dotyczy),
pełnomocnictwa, o którym mowa w Rozdz. XI pkt II ppkt 3) specyfikacji (jeżeli dotyczy),
zaakceptowanego wzoru umowy, o którym mowa w Rozdz. XVII specyfikacji (wymóg porządkowy).

11. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty, które nie były wymagane przez
zamawiającego, a są istotne dla przebiegu postępowania:
a) ...................................................
b) ...................................................
c) ..................................................
12. Celem umożliwienia wymiany informacji udostępniam następujące dane:
nr tel.:
..................................................
nr fax.:
..................................................
nr konta e-mail ..................................................

........................................., ............................ .........................................................
Miejscowość
Data
Podpis i pieczęć Wykonawcy
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