Znak sprawy ZP/2/PN/12
Załącznik Nr 2 do SIWZ

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

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

Pieczęć Wykonawcy

miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWY
ZADANIE I
Na świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności dla
Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
82-200 Malbork ul. Gen. de Gaulle`a 71

I.

Dane Wykonawcy:

1. Pełna nazwa:
....................................................................................................................
....................................................................................................................
2. Adres, województwo:
....................................................................................................................
3. Telefon/ faks:
....................................................................................................................
4. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym (imię i nazwisko , tel):
....................................................................................................................
5. Nazwa banku i nr konta bankowego:
....................................................................................................................
6. REGON .............................................. NIP .....................................................
7. KRS: ...........................................................

II. Przedmiot oferty:
Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 06.12.2012 r. przez Miejski
Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o. na świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia
mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
w 2013 r. na okres 12 miesięcy.
Składamy ofertę za cenę.
Zadanie I:
a) netto ..........................................................zł
-

stawka podatku VAT: ........................... %

-

kwota podatku VAT: .............................. zł

b) brutto ........................................................ zł
słownie: ........................................................................................................
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Lp

Łączna suma
ubezpieczenia
(dane wypełnia
Zamawiający)

Ubezpieczenie

1

Ubezpieczenie od ognia i innych
zdarzeń losowych

2

Ubezpieczenie od kradzieży z
włamaniem i rabunku

35.000,00

3

Sprzęt elektroniczny w systemie
all risks

29.580,00

4

Składka za 12 miesięczny
okres ochrony
(w złotych brutto)

5.342.601,62

Ubezpieczenie OC z tytułu
prowadzonej działalności i
posiadanego mienia

1.350.000,00

RAZEM – składka za 12 miesięczny okres ochrony

zł

1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
Przedmiot ubezpieczenia:

Suma
ubezpieczenia
w zł

Budynki, załącznik nr 7

4.080.675,00

Budowle, załącznik nr 8

404.936,99

Maszyny, urządzenia załącznik nr 9 wg wartości księgowej brutto

641.989,63

Środki trwałe niskiej wartości w tym
wyposażenie biur i warsztatów - wg
wartości księgowej brutto
Zapasy magazynowe (magazyn części
zamiennych, magazyn paliw)
Gotówka
Razem

Składka w zł

Franszyzy
I – INTEGRALNA
R - REDUKCYJNA

20.000,00

190.000,00

5.000,00
5.342.601,62

2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
Przedmiot ubezpieczenia:

Maszyny, urządzenia, wyposażenie,
środki trwałe oraz mienie niskiej
wartości

Suma
ubezpieczenia
w zł

Składka w zł

Franszyzy
I – INTEGRALNA
R - REDUKCYJNA

20.000,00

Gotówka w Kasie nr 1 w siedzibie
spółki MZK w Malborku:
- kradzież z włamaniem
- rabunek w lokalu

5.000,00
10.000,00

Razem

35.000,00
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3.

Sprzęt komputerowy w systemie all risks

Przedmiot ubezpieczenia:

Sprzęt elektroniczny stacjonarny i
przenośny wg załącznika nr 10 - wg
wartości odtworzeniowej.

Suma
ubezpieczenia
w zł

Składka w zł

Franszyzy
I – INTEGRALNA
R – REDUKCYJNA
U – UDZIAŁ WŁASNY

33 580,00

4.
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności i posiadanego mienia
Suma
gwarancyjna
Franszyzy
na jedno i
Lp.
Zakres odpowiedzialności
Składka w zł
I – INTEGRALNA
wszystkie
R - REDUKCYJNA
zdarzenia w
zł
Odpowiedzialność
cywilna
deliktowo-kontraktowa
za
szkody
wyrządzone
w
1
500.000zł
związku
z
prowadzoną
działalnością i posiadanym
mieniem
RYZYKA DODATKOWE

1.

Szkody
wyrządzone
pracownikom
ubezpieczonego, powstałe w
następstwie wypadku przy
pracy

500.000zł

2.

Szkody powstałe w mieniu
ruchomym
podczas
wykonywania
przez
ubezpieczonego
obróbki,
naprawy, czyszczenia lub
innych usług o podobnym
charakterze

250.000zł

3.

Szkody wyrządzone przez
pojazdy nie podlegające
obowiązkowemu
ubezpieczeniu OC (jeden
wózek widłowy)

100.000zł

II. Warunki płatności /przelew/:
Płatność od 1-6 równych rat:
Płatność jednorazowa (TAK/NIE*)
Płatność w dwóch ratach (TAK/NIE*)
Płatność w czterech ratach (TAK/NIE*)
Płatność w sześciu ratach (TAK/NIE*)
(*) – niepotrzebne skreślić
IV. Oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, w tym z kryteriami oceny ofert oraz załącznikami do
SIWZ oraz że przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
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2. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania
umowy stanowiącej Załącznik Nr 6do SIWZ oraz zgodnie z treścią oferty.
3. Część zamówienia ................................................, której wykonanie powierzymy
podwykonawcom.
4. Oferta została złożona łącznie na kolejnych ................................... stronach .
Uwaga w numeracji proszę uwzględnić wszystkie załączone dokumenty.
W załączeniu :
1. ......................................................
2. ......................................................
3. ......................................................
4. ......................................................
5. ......................................................
6. ......................................................
7. ......................................................
8. ......................................................
9. ......................................................

Data ......................................
....................................................
Podpis i pieczęć Wykonawcy
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