
Załącznik nr 1 
 
 
 
 
Nazwa i adres Wykonawcy lub 
wszystkich Wykonawców  
występujących wspólnie     ..........................., dnia .................. 
 
Nr faks: 
Adres e-mail:  
 
 Zakład Gospodarki Komunalnej 
 w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. 
 ul. B. Prusa 66  
 07 – 300 Ostrów Mazowiecka 
  

 
O F E R TA 

 
 Przystępując do przetargu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. oferujemy wykonanie zamówienia 
zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach: 
 
1. Zadanie nr 1    TAK / NIE 
 
 
1. Cena łączna: ……………………… (słownie:    ………………………………………… zł).  

2. Wysokości franszyzy redukcyjnej: ……………………. (słownie: …………………………………… zł). 

3. Akceptujemy klauzule fakultatywne opisane w SIWZ: 

Nr 
klauzuli 

Nazwa klauzuli TAK/NIE Uwagi 

1. 
Klauzula wydłużenia dodatkowego terminu zgłaszania 
roszczeń 

 50 pkt. 

2. Klauzula wprowadzenia pełnego pokrycia wstecznego  50 pkt. 

 

 

4. Zadanie nr 2     TAK / NIE 
 
 
1. Cena łączna: ……………………… (słownie:    ………………………………………… zł).  

2. Akceptujemy klauzule fakultatywne opisane w SIWZ: 

 

Nr 
klauzuli 

Nazwa klauzuli TAK/NIE Uwagi 

1. 
Klauzula wydłużenia dodatkowego terminu zgłaszania 
roszczeń 

 25 pkt. 

2. Klauzula sumy ubezpieczenia dla członków rady nadzorczej  25 pkt. 



3. Klauzula sumy ubezpieczenia dla kosztów obrony  25 pkt. 

4. 
Klauzula sumy ubezpieczenia kosztów związanych z 
pozbawieniem majątku 

 25 pkt. 

 

3. Oferowana data retroaktywna słownie: ………………………………………………... . 

 

 

Jednocześnie oświadczamy, że: 

 
a) uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania 

zamówienia oraz przyjmujemy warunki określone w SIWZ. 
b) Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu 

terminu składania ofert. 
c) Oświadczamy, że zawarte w SIWZ zaproponowane przez Zamawiającego warunki 

płatności zostały przez naszą firmę zaakceptowane. 
d) Oświadczamy, że usługa ubezpieczenia zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art. 43 

ust. 1 pkt 37 Ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 
2018 r. 2174 z późn. zm.). W związku z powyższym działając na podstawie art. 91 
ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że wybór przez 
zamawiającego niniejszej oferty nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.  

e) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy istotne postanowienia umowy 
określone w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 
umowy zgodnie z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

f) Wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom: 
 

L.p. Nazwa części zamówienia Firma podwykonawcy 

1.   

1.    

Uwaga: wypełniają tylko Wykonawcy, którzy powierzą wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom 

 
g) Oświadczamy, że przyjmując niniejszą ofertę Zamawiający ani jego jednostki 

organizacyjne nie będą zobowiązane do pokrywania strat Wykonawcy działającego w 
formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, 
zgodnie z art. 111 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 999), 
 

h) Oświadczamy, że osoby wykonujące czynności administracyjne w trakcie realizacji 
zamówienia związane z wystawianiem umów ubezpieczenia (polis) będą zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę.  
 

i) Do ubezpieczeń zawartych w wyniku niniejszego postępowania będą miały zastosowanie 
następujące ogólne warunki ubezpieczenia: 

 
1.  OWU .................................. 

2.   OWU .................................. 

3.  OWU .................................. 

4. OWU .................................. 



5.  OWU .................................. 

6. OWU .................................. 

 
j) Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do dostarczenia Zamawiającemu 

ww. OWU przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 
 

k) Załącznikami do niniejszej oferty są: 
- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu (załącznik B do SIWZ), 
- Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę (jeśli umocowanie nie wynika z KRS 

bądź dokumentu równorzędnego), 
 

l) W sprawach nieuregulowanych w ofercie oraz SIWZ, zastosowanie mają ww. ogólne 
warunki ubezpieczenia. W przypadku wystąpienia sprzecznych zapisów z OWU 
pierwszeństwo mają zapisy SIWZ i oferty. 
 

m) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.* 
 

n) Na złożoną ofertę składa się ........... ponumerowanych stron z zachowaniem ciągłości 
numeracji. 

 
 
    
 
        ............................................ 
                  (pieczątka i podpis) 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 

 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 

13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie).  


