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Załącznik nr 6 do SIWZ  
 

Formularz ofertowy 
 

 
 
 
(pieczęć wykonawcy) 

 
OFERTA 
 

 
PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I 
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA OCZYSZCZANIA                 
SP. Z O.O.,   

 

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia – zadanie nr 1*: 

- za cenę brutto (za 12 m-cy):........................................................................zł (słownie złotych: 
..........................................................................................................). 

 
 

Ryzyko ubezpieczeniowe 
suma ubezpieczenia/ 
gwarancyjna - limit  

franszyza (rodzaj 
i wysokość) 

składka za 12   
m-cy (zł) 

Ogień i inne zdarzenia losowe 
z rozszerzeniem o ryzyko 
dewastacji -wandalizmu 

ZGODNIE Z SIWZ   

Ubezpieczenie mienia od 
kradzieży z włamaniem i 
rabunku z rozszerzeniem o 
ryzyko dewastacji -
wandalizmu 

ZGODNIE Z SIWZ   

Ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego od wszystkich 
ryzyk (all risks)  

ZGODNIE Z SIWZ   

Ubezpieczenie wszystkich 
rodzajów OC za wyjątkiem 
szkód w środowisku na 
składowisku odpadów - ZUOK 

1.000.000 zł.   

 
Cena łączna za wszystkie ryzyka 
 

 

* - w przypadku złożenia oferty na jedno z zadań, w kolejnym zadaniu proszę wpisać „nie dotyczy” 
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OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia – zadanie nr 2*: 

- za cenę brutto (za 12 m-cy):........................................................................zł (słownie złotych: 
..........................................................................................................). 

 

Ryzyko ubezpieczeniowe 
suma ubezpieczenia/ 
gwarancyjna - limit  

franszyza (rodzaj 
i wysokość) 

składka za 12   
m-cy (zł) 

Ubezpieczenia komunikacyjne posiadaczy pojazdów mechanicznych 

OC  obowiązkowa Minimalne ustawowe 
 
 

 

NNW kierowcy i pasażerów 5.000 zł/osobę   
* - w przypadku złożenia oferty na jedno z zadań, w kolejnym zadaniu proszę wpisać „nie dotyczy” 
 
 
OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia – zadanie nr 3*: 

- za cenę brutto (za 12 m-cy):........................................................................zł (słownie złotych: 
..........................................................................................................). 

 

Ryzyko ubezpieczeniowe 
suma ubezpieczenia/ 
gwarancyjna - limit  

franszyza (rodzaj 
i wysokość) 

składka za 12   
m-cy (zł) 

Ubezpieczenia komunikacyjne posiadaczy pojazdów mechanicznych 

Auto Casco  
 

Zgodnie z SIWZ   

* - w przypadku złożenia oferty na jedno z zadań, w kolejnym zadaniu proszę wpisać „nie dotyczy” 
 

1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 
postępowania. 

2. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania 
ofert. 

3. OFERTĘ niniejszą składamy na ............... kolejno ponumerowanych stronach. 

4. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1) ............................................................................., 

2) .............................................................................. 

3) ............................................................................., 

4) ............................................................................., 

 

 

 
.................................. dn. ............................     ......................................................................... 

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
wykonawcy) 

 

 


