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Wersja:

1.

............................................................................................
Nazwa i adres firmy (wykonawcy)

............................................................................................
(NIP, Regon)

OFERTA WYKONANIA USŁUGI
O KTÓREJ MOWA W SPECYFIKACJI W TYTULE:

„Ubezpieczenie mienia i interesów Miasta Nowego Sącza wraz z jednostkami
organizacyjnymi i instytucjami kultury.”
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego przez zamawiającego Miasto Nowy
Sącz:
− w Biuletynie Zamówień Publicznych;
− w miejscu publicznie dostępnym tj. na Tablicy ogłoszeń – budynek Urzędu Miasta Nowego
Sącza - Ratusz, Rynek 1;
− na stronie internetowej: www.nowysacz.pl;
na: „Ubezpieczenie mienia i interesów Miasta Nowego Sącza wraz z jednostkami organizacyjnymi .”
I. OFERUJĘ wykonanie usług objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę łączną:
1. Dla Zadania I* - Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i osób Miasta Nowego Sącza
wraz z jednostkami organizacyjnymi.

a) …............................... zł brutto,
(słownie złotych.................................................................................................................)
b) wynikającą z wypełnionego formularza cenowego (zał. nr 10 a do specyfikacji)
c) w terminie: maksymalnie 24 miesiące począwszy od dnia 11.04.2011 r. z poszanowaniem
umów aktualnych, zawartych wcześniej.
2.

Dla Zadania II*: „Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków
Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Nowego Sącza”:
a) …............................... zł brutto,

(słownie złotych ................................................................................................................)
b) wynikającą z wypełnionego formularza cenowego (zał. nr 10 b do specyfikacji)
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1.

c) w terminie: maksymalnie 24 miesiące począwszy od dnia 11.04.2011 r. z poszanowaniem
umów aktualnych, zawartych wcześniej.
* niepotrzebne skreślić

II. OŚWIADCZAM, ŻE:
1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
2. Zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania
i złożenia oferty,
3. Uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez zamawiającego
w specyfikacji,
4. Przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki zawarcia umowy oraz
projekt umowy zostały przez nas zaakceptowane.
5. Wyrażamy zgodę na:
− ratalną płatność składki (kwartalnie),
− objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia we wszystkich lokalizacjach
(wyszczególnionego w załącznikach do specyfikacji, z uwzględnieniem ewentualnych
zmian i/lub korekt aktualizacyjnych, wprowadzonych przez zamawiającego po
rozstrzygnięciu i przed wystawieniem polis ubezpieczeniowych) oraz całokształtu
prowadzonej działalności przez jednostki organizacyjne,
− przyjęcie warunków wymaganych dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń
wymienionych w załącznikach do specyfikacji,
− niezmienność stawek rocznych wynikających ze złożonej oferty przez cały okres
wykonania zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń,
− wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok, uwzględniający posiadane w jednostkach
umowy ubezpieczenia, z naliczeniem składki co do dnia za faktyczny okres ochrony, wg
stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania składki minimalnej
z polisy.
− proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ceny
oferowanej w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu
elektronicznego oraz ubezpieczeniu pojazdów mechanicznych z uwagi na zmienność w
czasie ilości i wartości przedmiotu ubezpieczenia,
− pisemne informowanie brokera ubezpieczeniowego, Inter Broker Sp. z o. o. w Toruniu,
o każdej decyzji odszkodowawczej.
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6.

1.

Wersja:

Zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

Lp.

Wskazanie powierzonej części zamówienia

Wartość powierzonej
części zamówienia
w % ceny oferty

1

2

3 Ogółem wartość powierzonej części zamówienia w % ceny oferty

7.

Oświadczam, że:
a) podwykonawstwo nie zmienia moich zobowiązań jako wykonawcy;
b)

jako wykonawca jestem odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były
one moimi działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami, moich przedstawicieli lub
pracowników;

c)

zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale
może skorzystać ze wszelkich praw nabytych przeze mnie w stosunku do nich;

d)

będę pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do zamawiającego za zlecone do
podwykonania części zamówienia.

8.

Oświadczam, że cała oferta składa się z ......... stron, w tym z niniejszej oferty oraz:
a)
Wypełnionych załączników:
• nr 10 a - „Formularz cenowy dla Zadania I”,
• nr 11 - „Akceptacja klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnych
fakultatywnych”
- (dotyczy Zadania I),
b)
Wypełnionego załącznika nr 10 b - „Formularz cenowy dla Zadania II”
- (dotyczy Zadania II)
c)
dokumentów i oświadczeń, o których mowa w Rozdziale VII specyfikacji,
d)
oświadczenia o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, o którym mowa w Rozdziale XI pkt III ppkt 3
specyfikacji (jeżeli dotyczy),
e)
pełnomocnictwa, o którym mowa w Rozdziale XI pkt II ppkt 4 specyfikacji (jeżeli
dotyczy),
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f)

9.

Wersja:

1.

zaakceptowanego wzoru umowy, o którym mowa w Rozdziale XVII specyfikacji
(wymóg porządkowy),

Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty, które nie były wymagane przez
zamawiającego, a są istotne dla przebiegu postępowania:
a)

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

b)

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

c)

………………………………………………..

d)

………………………………………………..

10. Celem umożliwienia wymiany informacji udostępniam następujące dane:
a) nr tel.:

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

b) nr fax.:

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

c) adres e-mail:

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

Miejscowość i data : ............................................................

........................................................................................
Podpis osoby - osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
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