
......................................... ................................, dnia .........................
/ pieczątka Wykonawcy /

OFERTA
Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji 

w Malborku sp. z o.o.

Nawiązując  do  ogłoszenia  o  przetargu  nieograniczonym  (znak  sprawy  ZP/8/PN/07)  na 
ubezpieczenie kompleksowe środków  i przedmiotów w MZK w Malborku sp. z o.o. w 2008 roku, 
a  także  po  zapoznaniu  się  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków Zamówienia  niżej  podpisani, 
reprezentujący:

Nazwa Wykonawcy: ...............................................................................................

Adres Wykonawcy: ................................................................................................

Telefon: ...................................................................................................................

Fax: .........................................................................................................................

NIP: .........................................................................................................................

REGON: .................................................................................................................

Bank, numer konta: ................................................................................................

oświadczamy, że:
1. Uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty.
2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i wszystkie inne otrzymane od Zamawiającego 

informacje  przyjmujemy  bez  zastrzeżeń  i  oferujemy  gotowość  zrealizowania  przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ na następujących warunkach:    

2.1. Cenę usługi:
L.p. Przedmiot ubezpieczenia Kwota ubezpieczenia

1 ubezpieczenie taboru autobusowego  OC i NW (Załącznik Nr 4)
2 ubezpieczenie taboru autobusowego  AC (Załącznik Nr 5)
2 ubezpieczenie taboru autobusowego  AC (Załącznik Nr 5)
3 Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych  (Załącznik 

Nr 6)
4 Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku  (załącznik 

nr 7)
5 Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku  (załącznik 

nr 8)
6 Wysokość  składki  za  szkody  wyrządzone  przez  MZK  w 

Malborku sp.  z  o.o.  w związku z  prowadzoną działalnością  w 
zakresie  odpowiedzialności  deliktowej  i  kontraktowej  do 
100.000,00 zł (załącznik nr 9)

7 Wysokość  składki  za  w  zakresie  odpowiedzialności  cywilnej 
Zarządu MZK w Malborku sp.  z  o.o.  100.000,00 zł  od osoby 
(załącznik nr 10)

8 ubezpieczenie pojazdów OC i NW (Załącznik Nr 11)
9 ubezpieczenie pojazdów AC (Załącznik Nr 12)
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2.2 Wykonawca oświadcza, iż likwidator przybędzie do MZK w Malborku sp. z o.o. w ciągu 48 
godzin od chwili zgłoszenia szkody. 

2.3 Wykonawca oświadcza, iż likwidacja szkody i wypłata sumy odszkodowania nastąpi w ciągu 
30 dni od chwili wystawienia rachunku przez MZK w Malborku sp. z. o.o. 

2.4Wykonawca oświadcza, iż  w przypadku nabycia pojazdów przez Zamawiającego w czasie 
trwania umowy, ubezpieczy nowo nabyte przedmioty na warunkach określonych w zawartej 
umowie ubezpieczenia na rok 2008.

2.5 Wykonawca oświadcza,  iż składka roczna rozłożona jest na 4 raty,  płatne w następujących 
terminach:
I rata - 14.01.2008 r.
II rata - 25.05.2008 r.
III rata - 25.08.2008 r.
IV rata - 25.11.2008 r.

3. Spełniamy  wymagania  zawarte  w  art.  22  ustawy  z  dn.  29.01.2004  r.  Prawo  zamówień 
publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) 

4. Nie jesteśmy wykluczeni  z  postępowania na podstawie art.  24 ustawy z dn.  29.01.2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

5. Spełniamy pozostałe warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone w  SIWZ.
6. Przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować samodzielnie, bez udziału podwykonawców. 
7. Uważamy się za związanych ofertą przez okres wskazany w SIWZ. 
8. W  razie  wybrania  naszej  oferty  zobowiązujemy  się  do  podpisania  umowy  na  warunkach 

zawartych w SIWZ z uwzględnieniem zapisów zawartych we wzorze umowy,  w miejscu i 
terminie określonym przez Zamawiającego. 

9. Na niniejszą ofertę składa się ...................... podpisanych stron kolejno ponumerowanych od nr 
1 do nr ..................... .

......................... dnia ....................  .........................................................................................  
                            (pieczęć i podpis uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy) 

Wykaz załączników:

1. ....................................................................................

2. ....................................................................................

3. ....................................................................................

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

5. ....................................................................................

6. ....................................................................................

7. ....................................................................................

8. ....................................................................................

9. ....................................................................................

10. ....................................................................................
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