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Załącznik nr 5 do SIWZ, znak: 5/ZP/PN/ubezpieczenie/2016 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Wykonawca:* 

Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy: _____________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Adres do korespondencji: 
__________________________________________________________________________ 
Numer telefonu: ________________________________________ 
Numer faxu: ___________________________________________ 
Adres e-mail:___________________________________________ 
*w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców oraz wskazać Pełnomocnika. 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego 
na „Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki 
Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o.” z podziałem na zadania 1 i 2 zawartymi w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 

2. Oferujemy ubezpieczenie w terminie wskazanym w SIWZ zgodnie z warunkami zawartymi 
w SIWZ z uwzględnieniem - niniejszego Załącznika nr 5 do SIWZ, w zakresie: 

ZADANIE Nr 1 TAK/NIE* (skreślić niewłaściwe) 

1) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych;  

2) Ubezpieczenie od ryzyka wandalizmu/dewastacji; 

3) Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód mechanicznych i elektrycznych ; 

4) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem 
o wandalizm/dewastację;  

5) Ubezpieczenie szyb od stłuczenia i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia; 

6) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;  

7) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością 
i posiadaniem mienia (ZGL w Zamościu Spółka z o.o.) oraz zarządzaniem nieruchomościami 
i mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Zamość;  

8) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością, 
posiadaniem mienia i zarządzaniem Wspólnotami Mieszkaniowymi;  

9) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości; 

10) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego;  

11) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.  

ZADANIE Nr 2 TAK/NIE* (skreślić niewłaściwe) 

1) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów 
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów; 

2) Ubezpieczenie Auto Casco; 

3) Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów. 
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3. Podane sumy ubezpieczenia, sumy gwarancyjne, limity i podlimity odnoszą się do rocznych 
okresów ubezpieczenia. 

4. Klauzule i warunki szczególne zawarte w ofercie mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami 
ubezpieczenia. 

5. Składając ofertę, akceptujemy, bez zastrzeżeń, treść klauzul obligatoryjnych odnoszących się 
do tych części zamówienia, których oferta dotyczy. 

6. Stawki określone w ofercie pozostaną bez zmian przez okres obowiązywania umowy 
ubezpieczenia. 

7. W pozostałych sprawach nieuregulowanych niniejszą ofertą i SIWZ mają zastosowanie załączone 
OWU, których wykaz znajduje się w ofercie. 

8. Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom*, (jeśli dotyczy 
uzupełnić tabelkę)  

Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy/om 

Lp. Rodzaj części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza 
powierzyć podwykonawcom 

  

  

 

9. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w SIWZ. 

10. Akceptujemy treść wzoru umowy odpowiednio - załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do SIWZ 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia 
umowy ubezpieczenia w miejscu i terminie oznaczonym przez Zamawiającego. 

11. Oferujemy ubezpieczenie dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. 
w terminie wskazanym w SIWZ, w zakresie: 

ZADANIE Nr 1 TAK/NIE*  (skreślić niewłaściwe) 
W przypadku nieskładania oferty na Zadanie Nr 1 prosimy o niewypełnianie pozycji 
dotyczących Zadania Nr 1 oraz niepodpisywanie stron dotyczących Zadania Nr 1. 
W przypadku składania oferty na Zadanie Nr 1 prosimy wypełnić wszystkie pozycje i rubryki 
tabel, a także podać pełny wykaz warunków ubezpieczenia, które będą mieć zastosowanie 
z oznaczeniem uchwały zatwierdzającej i daty zatwierdzenia 
1) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych;  

2) Ubezpieczenie od ryzyka wandalizmu/dewastacji;  

3) Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód mechanicznych i elektrycznych; 

4) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem 
o wandalizm/dewastację;  

5) Ubezpieczenie szyb od stłuczenia i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia; 

6) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;  

7) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadaniem 
mienia (ZGL w Zamościu Sp. z o.o.) oraz zarządzaniem nieruchomościami i mieniem 
stanowiącym własność Gminy Miejskiej Zamość;  

8) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością, posiadaniem 
mienia i zarządzaniem Wspólnotami Mieszkaniowymi;  

9) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości; 

10) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego;  

11) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków  
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Łączna składka przedstawionej oferty dla ZADANIA Nr 1 za wskazany okres ubezpieczenie mienia 
i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. wynosi: 
.......................................................................................... zł brutto, 

(słownie: …………………………………… ........................................................................................ zł).  

W ramach powyższej składki oferujemy: 

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych  

składka za roczny okres ubezpieczenia wynosi: ............................................. zł  

(słownie.............................................................................................................................................. zł) 

L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 
w zł 

Stawka za 
roczny okres 
ubezpieczeni

a 

(%) 

Składka za roczny okres 

ubezpieczenia  
(zł) 

1. 
Budynki mieszkalne 
wielomieszkaniowe Wspólnot 
Mieszkaniowych bez  dźwigów 

86 883 350,00   

2. 
Budynki mieszkalne 
wielomieszkaniowe Wspólnot 
Mieszkaniowych z dźwigami 

8 796 275,00   

3. 

Budynki mieszkalne 
wielomieszkaniowe bez 
dźwigów stanowiące własność 
Gminy Miejskiej Zamość 

115 857 075,00   

4. 
Budynki handlowe i usługowe 
stanowiące własność Gminy 
Miejskiej Zamość 

41 796 025,00   

5. 
Maszyny, narzędzia, sprzęt, 
wyposażenie, kotły i maszyny 
energetyczne 

257 172,46   

6. 

Budynki użytkowe ( obiekty 
forteczne ) stanowiące 
własność Gminy Miejskiej 
Zamość 

15 988 900,00   

7. 

Eksponaty znajdujące się               
w Bastionie VII przy                      
ul. Łukasińskiego 2 
stanowiące własność Gminy 
Miejskiej Zamość 

418 500,00   

8. Środki obrotowe                            
w magazynach 

20 000,00   

9. Gotówka 10 000,00   
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10. 
Nakłady inwestycyjne, stałe 
elementy wyposażenia biur,  
ulepszenia środków trwałych 

50 000,00   

   Łączna 
składka 

 

 

 

Ubezpieczenie od ryzyka wandalizmu/dewastacji 

składka za  roczny okres ubezpieczenia ............................................. zł 

(słownie................................................................................................................................. zł) 

L.p. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma 

ubezpieczenia w 
zł 

Stawka za 
roczny okres 
ubezpieczeni

a 

(%) 

Składka za roczny okres 

ubezpieczenia  
(zł) 

1. Wspólnoty Mieszkaniowe 20 000,00   

2. Gmina Miejska Zamość 20 000,00   

3. ZGL w Zamościu Sp. z o.o. 20 000,00   

 
 

 Łączna 
składka  

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń 

składka za  roczny okres ubezpieczenia ............................................. zł 

(słownie................................................................................................................................. zł) 

L.p. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma 

ubezpieczenia w 
zł 

Stawka za 
roczny okres 
ubezpieczeni

a 

(%) 

Składka za roczny okres 

ubezpieczenia  
(zł) 

1. Kotłownie 20 000,00   

2 Dźwigi 20 000,00   

 
 

 Łączna 
składka  
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Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku 

składka za  roczny okres ubezpieczenia ............................................. zł 

(słownie................................................................................................................................. zł) 

L.p. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma 

ubezpieczenia w 
zł 

Stawka za 
roczny okres 
ubezpieczeni

a 

(%) 

Składka za roczny okres 

ubezpieczenia  
(zł) 

1. 

Maszyny, urządzenia i 
wyposażenie znajdujące się 
w bazie technicznej oraz 
biurach. 

40 000,00   

2 Wyposażenie kotłowni. 5 000,00   

3 
Głowice przy zaworach tzw. 
suche piony w budynkach 
wielokondygnacyjnych. 

2 000,00   

4 

Stałe elementy wewnętrzne 
budynków Wspólnot 
Mieszkaniowych należące 
do części wspólnej (m.in. 
wszelkie instalacje, 
urządzenia grzewcze, 
sanitarne, klimatyzacyjne, 
gazowe, oświetleniowe i 
elektryczne, dźwigowe, 
skrzynki na korespondencję 
,hydranty, oprawy 
oświetleniowe na klatkach 
schodowych i pozostały 
osprzęt elektryczny, 
elementy dźwigów 
osobowych i osobowo-
towarowych,  itd.). 

5 000,00   

5. 

Stałe elementy wewnętrzne 
budynków stanowiących 
własność Gminy Miejskiej 
Zamość należące do części 
wspólnej (m.in. wszelkie 
instalacje, urządzenia 
grzewcze, sanitarne, 
klimatyzacyjne, gazowe, 
oświetleniowe i elektryczne, 
dźwigowe, skrzynki na 
korespondencję, hydranty, 
oprawy oświetleniowe na 
klatkach schodowych i 
pozostały osprzęt 
elektryczny, itd.). 

5 000,00   
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6. Środki obrotowe (zapasy 
magazynowe). 

20 000,00   

7. 
Gotówka od kradzieży 
z włamaniem w biurze ZGL 
w Zamościu Sp. z o.o. 

5 000,00   

8. 
Gotówka od rabunku w 
lokalu biura ZGL w 
Zamościu Sp. z o.o. 

10 000,00   

9. Gotówka od rabunku               
w transporcie na terenie RP. 

10 000,00   

10. 
Eksponaty znajdujące się                                
w Bastionie VII przy                           
ul. Łukasińskiego 2. 

418 500,00   

11. Mienie na zewnątrz 
budynków 

20 000,00   

 
 

  
Łączna 
składka 

 

Ubezpieczenie szyb od stłuczenia 

składka za  roczny okres ubezpieczenia ............................................. zł 

(słownie................................................................................................................................. zł) 

L.p. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma 

ubezpieczenia w 
zł 

Stawka za 
roczny okres 
ubezpieczeni

a 
(%) 

Składka za roczny okres 

ubezpieczenia  
(zł) 

1. Wspólnoty Mieszkaniowe 5 000,00   

2 ZGL w Zamościu Sp. z o.o. 5 000,00   

3 Gmina Miejska Zamość 5 000,00   

 
 

 Łączna 
składka  

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

składka za  roczny okres ubezpieczenia ............................................. zł 

(słownie................................................................................................................................. zł) 

L.p. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma 

ubezpieczenia 
w zł 

Stawka za 
roczny okres 
ubezpieczeni

a 
(%) 

Składka za roczny okres 

ubezpieczenia  
(zł) 

1. Stacjonarny sprzęt 
elektroniczny 179 643,42   
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2 Elektroniczny sprzęt 
przenośny 45 854,56   

3 

Elektroniczny sprzęt 
przenośny (mienie osób 
trzecich – własność Spółki 
ISTA, będące w 
użytkowaniu przez ZGL w 
Zamościu Sp. z o.o.) 

33 458,76   

4 

System monitoringu w 
budynkach Wspólnot 
Mieszkaniowych: 
Hrubieszowska 38A 

20 000,00   

5 
System monitoringu 
wizyjnego w Bastionie VII 
zespołu fortecznego. 

15 000,00   

6 Wymienne nośniki danych 2 000,00   

7 Oprogramowanie 
licencjonowane 5 000,00   

8 Zbiory danych 10 000,00   

  

 

 

Łączna 
składka 

 

 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
oraz posiadania mienia  
składka za roczny okres ubezpieczenia ............................................. zł 

(słownie................................................................................................................................. zł) 

L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma 
gwarancyjna w zł 

Stawka za 
roczny okres 
ubezpieczeni

a 

(%) 

Składka za roczny okres 

ubezpieczenia  
(zł) 

1. ZGL w Zamościu Sp. z o.o. 500 000,00 zł   

2 Wspólnoty Mieszkaniowe 100 000,00 zł 
na każdą WM   

 
 

 Łączna 
składka 
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Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy 
nieruchomości 

L.p. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma 

gwarancyjna 
w EURO 

Stawka za 
roczny okres 
ubezpieczeni

a 

(%) 

Składka za roczny okres 
ubezpieczenia  

w (zł) 

1. OC Zarządcy 
Nieruchomości 50 000,00   

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnienia nadzoru 
inwestorskiego 

L.p. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma 

gwarancyjna  
w zł 

Stawka za 
roczny okres 
ubezpieczeni

a 
(%) 

Składka za roczny okres 
Ubezpieczenia 

w (zł) 

1. OC z tytułu pełnienia 
nadzoru inwestorskiego 500 000,00   

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 

L.p. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma 

ubezpieczenia 
w zł 

Stawka za 
roczny okres 
ubezpieczeni

a 

(%) 

Składka za roczny okres 
Ubezpieczenia 

w (zł) 

1. 
Ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków 
– 15 osób 

5 000,00 zł                             
na każdą osobę   

 

Klauzule fakultatywne – podlegają ocenie wg punktów podanych w tabeli 
W przypadku akceptacji klauzul fakultatywnych należy wpisać ,,tak”. 

W przypadku braku akceptacji danej klauzuli należy wpisać ,, nie” 
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KLAUZULE FAKULTATYWNE  

ZADANIE Nr 1  

NAZWA KLAUZULI FAKULTATYWNEJ  
WG TREŚCI ZAMAWIAJĄCEGO 

Stanowisko Wykonawcy 
odnośnie włączenia do 

ochrony ubezpieczeniowej 
klauzul FAKULTATYWNYCH  

- akceptacja klauzuli 
jest jednoczesną akceptacją 

jej treści wg SIWZ 

Punktacja 
Zamawiającego na 

włączenie danej 
klauzuli 

Klauzula zbiegu odpowiedzialności  1 pkt 

Klauzula kosztów ewakuacji  1 pkt 

Klauzula rezygnacji  z regresu do 
pracowników Ubezpieczającego/ 
Ubezpieczonego 

 1 pkt 

Klauzula 72 godzin  1 pkt 
Klauzula niezawiadomienia w terminie 
o szkodzie  1 pkt 

Klauzula kosztów dodatkowych po 
szkodzie  1 pkt 

Klauzula przeniesienia ognia  1 pkt 

Klauzula przepięć  1 pkt 
Klauzula ubezpieczenia strajków, 
zamieszek i rozruchów  1 pkt 

Klauzula lokalu zastępczego  1 pkt 

Klauzula utraty czynszu  1 pkt 

Definicja śniegu i lodu  1 pkt 

Definicja huraganu  1 pkt 

Definicja deszczu nawalnego  1 pkt 

Definicja fali dźwiękowej  1 pkt 

Definicja osuwania się ziemi  1 pkt 

Definicja zapadania się ziemi  1 pkt 

Definicja lawiny  1 pkt 

Definicja pękania mrozowego  1 pkt 

Definicja podtopienia  1 pkt 

 

Klauzule serwisu posprzedażowego – podlegają ocenie wg punktów podanych 
w tabeli.  
W przypadku akceptacji klauzul serwisu posprzedażowego należy wpisać ,,tak”. 

W przypadku braku akceptacji danej klauzuli należy wpisać ,,nie” 
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KLAUZULE serwisu posprzedażowego  

ZADANIE Nr 1 

NAZWA KLAUZULI  
POSPRZEDAŻOWEGO TREŚCI 

ZAMAWIAJĄCEGO 

Stanowisko Wykonawcy 
odnośnie włączenia do 
umowy klauzul serwisu 

posprzedażowego - 
akceptacja klauzuli 

jest jednoczesną akceptacją 
jej treści wg SIWZ 

Punktacja 
Zamawiającego 

na włączenie danej 
klauzuli 

Klauzula szybkiej likwidacji szkód   4 pkt 

Klauzula zaliczki na poczet 
odszkodowania   4 pkt 

Klauzula dedykowanego likwidatora   6 pkt 

Klauzula odkupienia urządzeń   4 pkt 

Klauzula kosztów dostosowania do 
przepisów prawa   2 pkt 

 

W kwestiach powyżej nieuregulowanych do umowy będą mieć zastosowanie następujące 
ogólne warunki ubezpieczenia: 

…………………………………………….……………………………………………. 

…………………………………………….……………………………………………. 

…………………………………………….……………………………………………. 

…………………………………………….……………………………………………. 

 

 
 

……………………………………………. 
DATA I PODPIS WYKONAWCY 
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ZADANIE Nr 2 TAK/NIE*  (skreślić niewłaściwe) 

W przypadku nieskładania oferty na Zadanie Nr 2 prosimy o niewypełnianie pozycji 
dotyczących Zadania Nr 2 oraz niepodpisywanie stron dotyczących Zadania Nr 2. 
W przypadku składania oferty na Zadanie Nr 2 prosimy wypełnić wszystkie pozycje i rubryki 
tabel, a także podać pełny wykaz warunków ubezpieczenia, które będą mieć zastosowanie 
z oznaczeniem uchwały zatwierdzającej i daty zatwierdzenia. 
1) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych 

za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, 

2) Ubezpieczenie auto casco, 

3) Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów. 

Łączna składka przedstawionej oferty dla ZADANIA Nr 2 za wskazany okres ubezpieczenia 
dla ryzyk komunikacyjnych Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. wynosi: 
.......................................................................................... zł brutto, 

(słownie: …………………………………… ........................................................................................ zł).  

L.p
. 

Pojazd 

model 
Nr rej. Roczna składka 

OC 
Roczna składka 

AC 
Roczna składka 

NNW 

1. Renault 
Kangoo LZ17692    

2. Ciągnik URSUS ZAY4994  X  

3. FORD  LZ60076    

4. KIA LZ29040    

5. VOLKSWAGEN 
Transporter LZ42686    

6. Ciągnik URSUS ZAY4756  X  

7. Przyczepa PZL 
ŚWIDNIK ZMP3716  X X 

8. 
Renault 
Kangoo 
Express 

LZ02721    

9. Przyczepa 
Autosan ZMP3775  X X 

Składka łączna:    

Składki za ryzyka komunikacyjne w rozbiciu na poszczególne pojazdy: 
Klauzule fakultatywne – podlegają ocenie wg punktów podanych w tabeli 
W przypadku akceptacji klauzul fakultatywnych należy wpisać ,,tak”. 

W przypadku braku akceptacji danej klauzuli należy wpisać ,,nie” 
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KLAUZULE FAKULTATYWNE  

Zadanie Nr 2 

NAZWA KLAUZULI FAKULTATYWNEJ  
WG TREŚCI ZAMAWIAJĄCEGO 

Stanowisko Wykonawcy 
odnośnie włączenia do ochrony 

ubezpieczeniowej klauzul 
FAKULTATYWNYCH - akceptacja 

klauzuli jest jednoczesną 
akceptacją jej treści wg SIWZ 

Punktacja 
Zamawiającego 

na włączenie danej 
klauzuli 

Nowego pojazdu  5 pkt 

Nowego pojazdu dla NNW  5 pkt 

Czasu ochrony  5 pkt 

Zabezpieczeń pojazdu  5 pkt 
 

Klauzule posprzedażowe – podlegają ocenie wg punktów podanych w tabeli  
W przypadku akceptacji klauzul fakultatywnych należy wpisać ,,tak”. 

W przypadku braku akceptacji danej klauzuli należy wpisać ,,nie” 

KLAUZULE FAKULTATYWNE  

Zadanie Nr 2 

NAZWA KLAUZULI POSPRZEDAŻOWEJ  
WG TREŚCI ZAMAWIAJĄCEGO 

Stanowisko Wykonawcy 
odnośnie włączenia do umowy 

klauzul Serwisu 
posprzedażowego - akceptacja 

klauzuli jest jednoczesną 
akceptacją jej treści wg SIWZ 

Punktacja 
Zamawiającego 

na włączenie danej 
klauzuli 

Dedykowanego likwidatora  10 pkt 

Badania lekarskiego  5 pkt 

Serwisu pomocowego  5 pkt 

W kwestiach powyżej nieuregulowanych do umowy będą mieć zastosowanie następujące 
ogólne warunki ubezpieczenia: 
…………………………………………….……………………………………………. 

…………………………………………….……………………………………………. 

…………………………………………….……………………………………………. 

…………………………………………….……………………………………………. 

 

 
 

……………………………………………. 
DATA I PODPIS WYKONAWCY 

 


