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Załącznik nr 1 –   Formularz oferty  
 
 

 

 

Nazwa i adres wykonawcy 

(pieczątka) 

 

(miejscowość, data) 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 

ul. Chodkiewicza 30 

85-064 Bydgoszcz  

(Zamawiający) 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

nieograniczonym na: 

 Ubezpieczenie mienia, pojazdów i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 191667 z dnia 

06.09.2012 r. 

Ja (imię i nazwisko) …………………………………………………………………………………............. 

zamieszkały …………………………………  ………………………………………………………............ 

reprezentujący firmę ( nazwa firmy)  …………………………………………………………………......... 

jako – upowaŜniony/a na piśmie lub wpisany/a w rejestrze ………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………… 

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, Ŝe : 

   Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym 

w Tomie III w cenie brutto (z VAT) - …………………………….. zł  

(słownie złotych:………………………………………........................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..............…..) 

ustalonej wg następującej specyfikacji: 

Ubezpieczenie – część I 

Suma  

Ubezpieczenia  

(PLN) 

Składka 

(PLN) 

1 2 3 

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK – BUDYNKI I 

BUDOWLE 
66 652 388,23  

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK – 

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE  
25 016 772,15  

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK – ŚRODKI 

TRWAŁE NISKIEJ WARTOŚCI (NISKOCENNE) 
11 233 708,29  

KSIĘGOZBIORY 6 482 512,98  
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UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK – ŚRODKI 

OBROTOWE 
640 000,00  

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK – MIENIE 

OSOBISTE PRACOWNIKÓW 
100 000,00  

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK – WARTOŚCI 

PIENIĘśNE 
150 000,00  

UBEZPIECZENIE OD KRADZIEśY Z WŁAMANIEM I RABUNKU  

– ŚRODKI TRWAŁE I WYPOSAśENIE 
600 000,00  

UBEZPIECZENIE OD KRADZIEśY Z WŁAMANIEM I RABUNKU  

– ŚRODKI OBROTOWE 
200 000,00  

UBEZPIECZENIE OD KRADZIEśY Z WŁAMANIEM I RABUNKU – 

MIENIE OSOBISTE PRACOWNIKÓW 
20 000,00  

UBEZPIECZENIE OD KRADZIEśY Z WŁAMANIEM I RABUNKU – 

GOTÓWKA OD KRADZIEśY Z WŁAMANIEM 
100 000,00  

UBEZPIECZENIE OD KRADZIEśY Z WŁAMANIEM I RABUNKU  

– GOTÓWKA OD RABUNKU W LOKALU 
100 000,00  

UBEZPIECZENIE OD KRADZIEśY Z WŁAMANIEM I RABUNKU – 

GOTÓWKA W TRANSPORCIE 
100 000,00  

KRADZIEś MIENIA ZAMONTOWANEGO NA ZEWNĄTRZ 

BUDYNKÓW 
30 000,00  

UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH 

OD STŁUCZENIA 
10 000,00  

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 

PRZENOŚNEGO BADAWCZEGO 
174 043,67  

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 

STACJONARNEGO - PLATFORMA E-LEARNINGOWA 
223 546,00  

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO - MASZYNA DO 

DRUKU KOLOROWEGO 
136 456,20  

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO – 

SPEKTROMETR QTRAP 5500 
2 498 873,88  

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z 

TYTUŁU PROWADZENIA DZIALALNOŚCI I POSIADANEGO 

MIENIA (W TYM ROZSZERZENIA) 

2 000 000,00  

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO - CASCO  14 620,00  

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO – 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA 
500 000,00  

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO – NNW CZŁONKÓW 

ZAŁOGI 
220 000,00  
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UBEZPIECZENIE SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO – RZECZY 

OSOBISTE CZŁONKÓW ZAŁOGI 
22 000,00  

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH 

Zgodnie z 

ustawą 
 

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW  

/NNW/ 
430 000,00  

UBEZPIECZENIE AUTO CASCO  153 100,00  

USŁUGI ASSISTANCE POJAZDÓW   

RAZEM CENA:  

  

W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego 
świadczenia umownego dla ubezpieczeń mienia i odpowiedzialności cywilnej w okresie od 01 stycznia 
2013 do 31 grudnia 2013, dla ubezpieczeń pojazdów (na jeden okres roczny) zgodnie z terminami 
podanymi w wykazach pojazdów nr 5 i 6. 

 

Jednocześnie oświadczamy, Ŝe: 

1) Cena brutto podana w niniejszym formularzu zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, 
jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

2) Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeŜeń.  

3) Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu 
zamówienia zawartym w SIWZ. 

4) Niniejsza oferta wiąŜe nas przez 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert. 

5) Zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia 
umowy na wyŜej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

6) Nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złoŜonej w celu udzielenia 
niniejszego zamówienia. 

7) śadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /wskazane poniŜej informacje zawarte w ofercie 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym 
uczestnikom postępowania * : 

 
Strony w ofercie 
(wyraŜone cyfrą) l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

od do 

1. 
 

   

2. 
 

   

 

8) Nie powierzymy wykonania zamówienia podwykonawcom * / powierzymy wykonanie części 
zamówienia w zakresie: ................................................................................................................ 
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9) Osobą upowaŜnioną do kontaktu jest Pan/Pani ......................................, nr tel. 
..................................., nr faksu ............................................... 

10) Oferta została złoŜona na .......... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych. 

11) Załącznikami do niniejszej oferty są: 

      (1) ............................................................ 

      (2) ............................................................ 

      (3) ............................................................ 

      (4) ........................................................... 

 
 

 

 

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

   (Podpis i pieczątka upowaŜnionego przedstawiciela 

wykonawcy) 

                                                                                                         
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu.  
 
 

 

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

 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 
 

 
 

Oświadczam(y), Ŝe: 
 
Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759  ze zm.): 
 
spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Ubezpieczenie mienia, pojazdów i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy” w zakresie: 
1. posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;  
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;  
 
Wykonawca spełnia równieŜ warunki wymienione w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 
 
 
 
................................ dnia ...................           

 
 
 

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

   (Podpis i pieczątka upowaŜnionego przedstawiciela 

wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania.  
 
 
 
 
 
 
....................................................... 

 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 
 
 

Oświadczenie 
 

 
Działając w imieniu ………………………………..…………………………………………………..…........... 
 
.................................................................................................................................................................. 

( nazwa wykonawcy* / członka konsorcjum* ) 
 
i będąc naleŜycie upowaŜnionym do jego reprezentowania oświadczam, Ŝe : ........................................ 
 
………………………..……..…………………………..………………………………………………................ 

( nazwa wykonawcy* / członka konsorcjum* ) 
 
Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : ………….............. 
 
........................................................................................................................................................... ....... 
 
………………............................................................................................................................................, 
 
w szczególności nie zachodzą w stosunku do ……………………………………….......................……….  
 
................................................................................................................................................................... 

( nazwa wykonawcy* / członka konsorcjum
∗

 ) 
 
okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759  ze zm.). 
Wszystkie informacje i złoŜone oświadczenia są zgodne z prawdą. 
 
 
 
 

.............................. dnia ......................           

 

         

 

 ……………………………………………………………………………. 

                                                         (pieczątka i podpis upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy) 

 

                                                      
∗

 Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia (dotyczy Wykonawców działających w formie towarzystwa 

ubezpieczeń wzajemnych) 

  

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

nieograniczonym na: 

 Ubezpieczenie mienia, pojazdów i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr  191667 z dnia 

06.09.2012 r. 

 
Oświadczam(y), Ŝe: 

            

1. W naszym statucie przewidujemy moŜliwość ubezpieczania osób/podmiotów nie będących 

członkami towarzystwa. 

2. Zamawiający (jednostki Zamawiającego) są osobami/podmiotami nie będącymi członkami 

towarzystwa i nie będą zobowiązane do udziału w pokrywaniu strat towarzystwa przez wnoszenie 

dodatkowej składki ubezpieczeniowej w całym okresie realizacji zamówienia, zgodnie z art. 44 ust. 2 

Ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 

3. Składka przypisana Zamawiającemu (jednostkom Zamawiającego) w okresie realizacji zamówienia 

mieści się w 10 % składki przypisanej towarzystwu przypadającej na osoby/podmioty nie będące 

członkami towarzystwa, zgodnie z art. 44 ust. 3 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 

 

 

.............................. dnia ......................           

 

        

      

……………………………………………………………………………. 

                                                         (pieczątka i podpis upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy) 

 


