Załącznik nr 6
Pieczęć/oznaczenie Oferenta
REGON :…………………………
NIP:…………………………………
FORMULARZ OFERTY
W postępowaniu nr WAD.2601.253.2021 o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej
wartości poniżej 130 tys. złotych, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem (na
zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze
stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021 r.), na świadczenie usług ubezpieczenia w roku 2022 w
zakresie majątku trwałego i ruchomego, ubezpieczenia komunikacyjnego (OC, AC, Assistance,
NNW) i Odpowiedzialności Cywilnej dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i
Nasiennictwa we Wrocławiu.
OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w
zapytaniu ofertowym za wynagrodzenie (składkę):
1. Zadanie nr 1 - ubezpieczenia majątkowe (dot. Załącznika nr 1, 2, 3 i 4):
Suma
Lp.

Rodzaj ubezpieczenia

ubezpieczenia
[zł]

Stawka
[%]

Wartość
rocznej
składki [zł]

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń
1

losowych (OPZ_1 pkt II) - Budynki, budowle

4 324 324,00

nieruchomości
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń
2

losowych (OPZ_1 pkt II) - Maszyny,

102 323,25

urządzenia, wyposażenie
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń
3

losowych (OPZ_1 pkt II) -Etykiety i Paszporty

25 000,00

roślin
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem
4

i rabunkiem (OPZ_1 pkt III) - Maszyny,

102 323,25

urządzenia, wyposażenie
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Suma
Lp.

Rodzaj ubezpieczenia

ubezpieczenia
[zł]

Stawka
[%]

Wartość
rocznej
składki [zł]

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem
5

i rabunkiem (OPZ_1 pkt III) - Etykiety i

25 000

Paszporty
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem
6

i rabunkiem (OPZ_1 pkt III.4a) - Kradzież

4 000,00

zwykła (fakultatywnie)
7

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
(OPZ_1 pkt IV) - Mobilny sprzęt elektroniczny

157 666,16

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
8

(OPZ_1 pkt IV) - Stacjonarny sprzęt

125 991,46

elektroniczny
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
9

(OPZ_1 pkt IVa) - Kradzież zwykła

4 000,00

(fakultatywnie)
10

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
(OPZ_1 pkt V)

100 000,00

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
11

(OPZ_1 pkt V.4a) -Szkody w pojazdach
pracowników znajdujących się na parkingach

50 000,00

(fakultatywnie)
Razem

X

X

RAZEM składka za zadanie nr 1 brutto: ………………..….………………………………………… zł
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………..……… zł)
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Przedstawiona oferta na Zadanie nr 1 zawiera akceptację klauzul fakultatywnych według
zestawienia poniżej (w przypadku brak uzupełnienia Zamawiający uzna nieuwzględnienie danej
opcji w ofercie przez Oferenta) :
Akceptacja
L.p.

Rodzaj ubezpieczenia

klauzuli w ofercie
[TAK/NIE]

1

2

3

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (OPZ_1 pkt II.4a) Ubezpieczenie typu All Risk
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (OPZ_1 pkt II.4b) Klauzula rzeczoznawców z limitem 20 000 PLN
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (OPZ_1 pkt II.4c) Klauzula samolikwidacji z limitem 10 000 PLN
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (OPZ_1 pkt II.4d) -

4

Klauzula dewastacji z limitem 50 000 PLN, w tym limit 10 000 PLN dla
ryzyka graffiti

5

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (OPZ_1 pkt II.4e)
Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą z limitem do 100 000 PLN
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (OPZ_1 pkt II.5) –

6

wysokość franszyzny redukcyjnej (w zł, brak uzupełnienia oznacza
maksymalną dopuszczalną 500 zł)

7

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem
i rabunku (OPZ_1 pkt III.4a) - Kradzież zwykła z limitem 4 000 PLN
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem

8

i rabunku (OPZ_1 pkt III.5) – wysokość franszyzny redukcyjnej (w zł, brak
uzupełnienia oznacza maksymalną dopuszczalną 500 zł)

9

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (OPZ_1 pkt IV.4a) - Kradzież
zwykła z limitem 4 000 PLN
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (OPZ_1 pkt IV.5) – wysokość

10 franszyzny redukcyjnej (w zł, brak uzupełnienia oznacza maksymalną
dopuszczalną 500 zł)
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Akceptacja
L.p.

Rodzaj ubezpieczenia

klauzuli w ofercie
[TAK/NIE]

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia
11

działalności gospodarczej lub użytkowania mienia (OPZ_1 pkt V.4a) Szkody w pojazdach pracowników znajdujących się na parkingach
(dotyczy wszystkich lokalizacji) z limitem 50 000 PLN
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia

12

działalności gospodarczej lub użytkowania mienia (OPZ_1 pkt V.5) –
wysokość franszyzny redukcyjnej (w zł, brak uzupełnienia oznacza
maksymalną dopuszczalną 500 zł)
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2. Zadanie nr 2 - Ubezpieczenia komunikacyjne (dot. załącznika nr 5):
Lp.

Rodzaj ubezpieczenia

Suma

Stawka za

Wartość rocznej

ubezpieczenia [zł]

pojazd [zł]

składki [zł]

Ubezpieczenie komunikacyjne
1

pojazdów zgodnie
z zał. 5 (OPZ_2 pkt II) - OC pojazdów

ustawowa

– 33 pojazdy
Ubezpieczenie komunikacyjne
pojazdów zgodnie
2

z zał. 5 (OPZ_2 pkt IV) - NNW

5 000,00

kierowców i pasażerów – 32
pojazdy
Ubezpieczenie komunikacyjne
3

pojazdów zgodnie
z zał. 5 (OPZ_2 pkt III) - Autocasco –

628 500,00

32 pojazdy
Ubezpieczenie komunikacyjne
4

pojazdów zgodnie
z zał. 5 (OPZ_2 pkt V) - Assistance –
32 pojazdy
Razem

X

X

RAZEM składka za zadanie nr 2 brutto: ………………..….………………………………………… zł
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………..……… zł)
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Przedstawiona oferta na Zadanie nr 2 zawiera akceptację klauzul fakultatywnych według
zestawienia poniżej (w przypadku brak uzupełnienia Zamawiający uzna nieuwzględnienie danej
opcji w ofercie przez Oferenta) :
L.p.

Rodzaj ubezpieczenia

Akceptacja klauzuli w
ofercie [TAK/NIE]

Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów zgodnie
1

z zał. 5 (OPZ_2 pkt III.3a) - Stała wartość pojazdów przez 12 mcy
Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów zgodnie

2

z zał. 5 (OPZ_2 pkt III.3b) Klauzula samolikwidacji z limitem
5 000 PLN
Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów zgodnie

3

z zał. 5 (OPZ_2 pkt VI.1a) - Klauzula wyrównania okresu
ubezpieczenia dla nowo nabytych pojazdów

Oświadczamy, że:


podpiszemy w zaznaczonym terminie przedłożoną umowę na ubezpieczenie (zgodnie ze
wzorem – załącznik nr 7),



Ubezpieczenie realizowane będzie zgodnie z OWU (w załączeniu) i postanowieniami
dodatkowymi zawartymi w ofercie,



znane nam są wszystkie warunki mające wpływ na zawarcie umowy,



akceptujemy termin i formę płatności składek,



akceptujemy fakt, iż wszystkie dokumenty (w tym adres mailowy inicjujący złożenie oferty,
zapytania, wyjaśnień, itp. oraz ich treść) przekazane w toku prowadzonego postępowania
mogą podlegać udostępnieniu zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji
publicznej.

Adres Oferenta na który należy kierować korespondencję w trakcie postępowania oraz wskazanie
osoby odpowiedzialnej za kontakt z Ubezpieczonym:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..
Miejscowość, data, podpis przedstawiciela Oferenta
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