
Załącznik D do SIWZ 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
 

......................................, ....................... 
2017 r. 

miejscowość data 
............................................. 
(pieczęć firmowa Wykonawcy 
 
 

Miasto Szczecinek 
Pl. Wolności 13 
78-400 Szczecinek 

 
 
dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Szczecinek w latach 

2017 – 2020. 
 
 
 
1. Oferujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń, zgodnie z założeniami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową łączną: 
brutto: .............................................. zł  

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

2. Przyjęte wartości niektórych stawek w poszczególnych ubezpieczeniach: 

Zakres ubezpieczenia Stawka w %  

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – ubezpieczenie 
nieruchomości (budynki, budowle, lokale, mała architektura) 

 

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – ubezpieczenie mienia 
ruchomego (środki trwałe, niskocenne środki trwałe, wyposażenie itp.) 

 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych - stacjonarnego  

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych - przenośnego  

Ubezpieczenie NNW – stawka w PLN na jedną osobę (nie dotyczy ubezpieczeń 
komunikacyjnych) 

Stawka w PLN / 
osobę: 

 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 
Stawka w PLN / 

pojazd 

Samochody osobowe  

Samochody specjalne  

Ubezpieczenie Autocasco 
Stawka w % / 

pojazd 

Samochody osobowe  

Samochody specjalne  

3. Akceptujemy następujące klauzule obligatoryjne: 

Nr 
klauzuli  

Nazwa klauzuli 
TAK/ NIE 

(wpisać TAK lub NIE we 
wszystkich poniższych polach) 

UWAGI 

1 Klauzula Reprezentantów Ubezpieczającego  Obligatoryjna 

2 Klauzula reprezentantów nr 1  Obligatoryjna 



 
 

str. 2 

Nr 
klauzuli  

Nazwa klauzuli 
TAK/ NIE 

(wpisać TAK lub NIE we 
wszystkich poniższych polach) 

UWAGI 

4 
Klauzula przeniesienia praw i obowiązków 
z umowy ubezpieczenia mienia 

 Obligatoryjna 

7 Klauzula przepięcia i przetężenia  Obligatoryjna 

8 Klauzula OC pracodawcy  Obligatoryjna 

9 
Klauzula OC szkód rzeczowych wobec 
pracowników 

 Obligatoryjna 

10 Klauzula OC wzajemne  Obligatoryjna 

11 Klauzula rozstrzygania sporów  Obligatoryjna 

12 Klauzula automatycznego pokrycia  Obligatoryjna 

13 
Klauzula automatycznego pokrycia majątku 
nabytego po zebraniu danych do SIWZ 

 Obligatoryjna 

15 
Klauzula odszkodowawcza dotycząca mienia 
ubezpieczanego wg wartości księgowej brutto 
i odtworzeniowej nowej 

 Obligatoryjna 

16 
Klauzula odszkodowawcza dotycząca mienia 
ubezpieczanego wg wartości rynkowej 

 Obligatoryjna 

17 
Klauzula odszkodowawcza dotycząca sprzętu 
elektronicznego  ubezpieczanego od szkód 
materialnych 

 Obligatoryjna 

20 Klauzula składowania  Obligatoryjna 

21 Klauzula zabezpieczeń przeciw kradzieżowych  Obligatoryjna 

22 
Klauzula ochrony mienia w trakcie tymczasowego 
magazynowania 

 Obligatoryjna 

23 
Klauzula ochrony mienia nie przygotowanego do 
pracy 

 Obligatoryjna 

24 
Klauzula ochrony o szkody w trakcie budowy, 
przebudowy, remontu, modernizacji 

 Obligatoryjna 

25 Klauzula ubezpieczenia aktów terrorystycznych  Obligatoryjna 

26 
Klauzula ubezpieczenia od szkód w wyniku 
zamieszek, rozruchów, demonstracji 

 Obligatoryjna 

27 Klauzula konserwacji sprzętu  Obligatoryjna 

30 Klauzula katastrofy budowlanej  Obligatoryjna 

32 Klauzula szkód, w tym wodociągowych  Obligatoryjna 

34 Klauzula Leeway 2  Obligatoryjna 

37 Klauzula szkody w wyniku graffiti  Obligatoryjna 

38 
Klauzula ubezpieczenia sprzętu ruchomego 
i przenośnego poza miejscem ubezpieczenia 
(dotyczy sprzętu elektronicznego przenośnego) 

 Obligatoryjna 

39 
Klauzula ochrony ryzyka kradzieży zwykłej dla 
sprzętu elektronicznego ruchomego lub 
przenośnego 

 Obligatoryjna 

40 Klauzula ochrony ryzyka kradzieży zwykłej  Obligatoryjna 

41 
Klauzula czystych strat finansowych – limit 
odpowiedzialności: 60.000,00 PLN 

 Obligatoryjna 
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Nr 
klauzuli  

Nazwa klauzuli 
TAK/ NIE 

(wpisać TAK lub NIE we 
wszystkich poniższych polach) 

UWAGI 

44 
Klauzula ryzyka z zasady słuszności – limit 
odpowiedzialności: 50.000,00 PLN 

 Obligatoryjna 

47 
Klauzula odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
zdarzeń 

 Obligatoryjna 

48 
Klauzula ubezpieczenia budowli i obiektów małej 
architektury od prac ziemnych 

 Obligatoryjna 

51 
Klauzula ubezpieczenia pozostałych budowli 
i obiektów małej architektury nie wykazanych 
oddzielnie 

 Obligatoryjna 

60 
Klauzula szkód z tytułu uderzenia jednostki 
pływającej 

 Obligatoryjna 

61 Klauzula działania lodu  Obligatoryjna 

4. Akceptujemy następujące klauzule fakultatywne: 

Nr 
klauzuli  

Nazwa klauzuli 
TAK/ NIE 

(wpisać TAK lub NIE we 
wszystkich poniższych polach) 

UWAGI 

3 Klauzula reprezentantów nr 2  20 pkt 

6 Klauzula przeoczenia  25 pkt 

14 
Klauzula ubezpieczenia mienia w nienazwanych 
lokalizacjach 

 8 pkt 

19 Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie  20 pkt 

28 Klauzula stempla pocztowego  5 pkt 

29 Klauzula płatności rat  10 pkt 

31 
Klauzula pokrycia kosztów poszukiwania 
przyczyn awarii 

 20 pkt 

33 Klauzula Leeway 1  25 pkt 

36 Klauzula płatności kar umownych  20 pkt 

42 
Klauzula czystych strat finansowych – limit 
odpowiedzialności: 100.000,00 PLN 

 20 pkt 

43 
Klauzula czystych strat finansowych – limit 
odpowiedzialności: podstawowa suma 
gwarancyjna 

 25 pkt 

45 
Klauzula ryzyka z zasady słuszności – limit 
odpowiedzialności: 100.000,00 PLN 

 20 pkt 

46 
Klauzula ryzyka  z zasady słuszności – limit 
odpowiedzialności: podstawowa suma 
gwarancyjna 

 25 pkt 

49 
Klauzula ubezpieczenia budowli i obiektów małej 
architektury związanej z systemami wodno-
kanalizacyjnymi 

 25 pkt 

50 
Klauzula ubezpieczenia budowli i obiektów małej 
architektury związanej z infrastrukturą drogową 

 25 pkt 

52 Klauzula rozmrożenia  15 pkt 

53 
Klauzula naruszenia dóbr osobistych innych niż 
szkoda osobowa 

 20 pkt 

54 
Klauzula ubezpieczenia kosztów oprogramowania 
w sprzęcie elektronicznym od szkód 
niematerialnych 

 15 pkt 
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Nr 
klauzuli  

Nazwa klauzuli 
TAK/ NIE 

(wpisać TAK lub NIE we 
wszystkich poniższych polach) 

UWAGI 

55 
Klauzula rozszerzenia OC najemcy o kradzież 
mienia 

 15 pkt 

56 
Klauzula szkód częściowych w ubezpieczeniu 
autocasco 

 15 pkt 

57 Klauzula ubezpieczenia wskazanych obiektów  25 pkt 

58 
Klauzula rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu 
działalności OC 

 15 pkt 

59 Klauzula zniszczenia mienia funkcjonariuszy  20 pkt 

62 Klauzula kosztów ewakuacji  25 pkt 

63 Klauzula cyber szkód  20 pkt 

64 Klauzula ubezpieczenia bagażu w pojeździe  20 pkt 

65 Klauzula braku konsumpcji sumy ubezpieczenia  25 pkt 

69 Klauzula ryzyk nienazwanych  25 pkt 

5. Akceptujemy następujące klauzule fakultatywne posprzedażowe: 

Nr 
klauzuli  

Nazwa klauzuli 
TAK/ NIE 

(wpisać TAK lub NIE we 
wszystkich poniższych polach) 

Uwagi 

5 Klauzula terminu zgłoszenia szkody  20 pkt 

18 Klauzula wypłaty odszkodowania  15 pkt 

35 
Klauzula szybkiej likwidacji szkód sprzętu 
elektronicznego 

 20 pkt 

66 Klauzula dedykowanego likwidatora  20 pkt 

67 Klauzula czasu likwidacji szkody  25 pkt 

68 Klauzula rzeczoznawców  20 pkt 

6. Akceptujemy następujące franszyzy integralne i udziały własne. 
Wpisać wartość w jasne pola w miejscu kropek, z uwzględnieniem informacji zawartych w ciemnych polach. 
Podane wartości nie mogą być wyższe niż podane w SIWZ (tj. maksymalna wartość franszyzy integralnej 
wynosi 200 zł, a maksymalna wartość udziału własnego wynosi 500 zł) 

Lp. Rodzaj ubezpieczenia 
Franszyza integralna 
(wpisać wartość w zł) 

Udział własny 
(wpisać wartość w zł) 

1 
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych 
zdarzeń losowych ........................................... ............................................ 

2 
Ubezpieczenie mienia od kradzieży 
z włamaniem i rabunku ........................................... ............................................ 

3 Ubezpieczenie mienia od dewastacji ........................................... ............................................ 

4 
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od 
szkód materialnych ........................................... ............................................ 

5 
Ubezpieczenie  kosztów odtworzenia 
danych, oprogramowania oraz 
wymiennych nośników danych ........................................... ............................................ 

6 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu prowadzonej działalności ........................................... ............................................ 



 
 

str. 5 

Lp. Rodzaj ubezpieczenia 
Franszyza integralna 
(wpisać wartość w zł) 

Udział własny 
(wpisać wartość w zł) 

i posiadanego mienia 
(z wyłączeniem OC przechowawcy, OC 
z tytułu zarządzania drogami) 

7 
Ubezpieczenie mienia w transporcie 
lądowym (cargo) ........................................... ............................................ 

8 
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów 
od stłuczenia ZNIESIONA 

............................................ 
maksymalny udział 

20 zł 

9 Ubezpieczenie – OC przechowawcy 20 zł 
 

10% szkody,  
maksymalnie 30 zł 

10 
Ubezpieczenie  – OC z tytułu 
administrowania i zarządzania drogami ZNIESIONA ZNIESIONY 

11 Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów ZNIESIONA ZNIESIONY 

12 
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych 
wypadków ZNIESIONA ZNIESIONY 

7. Oświadczamy, że: 
1) zapoznaliśmy się z zasadami postępowania oraz Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy wszystkie informacje niezbędne do 
przygotowania oferty; 

2) zapoznaliśmy się i akceptujemy załączony do Specyfikacji wzór umowy - załącznik E; 
3) jeżeli nasza oferta zostanie wybrana, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 

przedstawionych warunkach, a następnie zobowiązujemy się rozpocząć realizację usługi od 
01.03.2017 r., zrealizujemy i ukończymy Wam przedmiot zamówienia w terminie do 
29.02.2020 r.; 

4) zgadzamy się podtrzymać niniejszą ofertę przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania 
ofert; pozostanie ona wiążąca nas i może być przyjęta w jakimkolwiek momencie przed 
upływem terminu ważności; 

5) uznajemy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część naszej oferty; 
6) realizowany przez nas określony w umowie przedmiot zamówienia rozliczany będzie przy 

zastosowaniu następujących warunków płatności: zgodnie ze wzorem umowy. 

8. Wykaz ogólnych warunków ubezpieczenia, które będą miały zastosowanie do postanowień 
nieuregulowanych w umowie oraz w SIWZ: 

................…………………………………………………………………………………………….. 

................…………………………………………………………………………………………….. 

................…………………………………………………………………………………………….. 

................…………………………………………………………………………………………….. 

9. Oferta zawiera ............ kolejno ponumerowanych stron od nr 1 do nr .............. 
 
 
 
 

............................................................. 
Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej 
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy 


