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FORMULARZ   OFERTOWY 

   
Nazwa Wykonawcy : .................................................................................................................. 
 
Adres Wykonawcy: .................................................................................................................. 
 
NIP   ..........................................................        REGON  ............................................ 
 
Nr faxu na który Zamawiający ma przesłać korespondencję ............................................. 
        
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowot nej w Chełmie z siedzib ą przy 
ul. Woły ńskiej 11, 22-100 Chełm; NIP 563 – 20 - 30 - 191, RE GON 110269323, 
  

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego  na usług ę ubezpieczenia odpowiedzialno ści cywilnej i ubezpieczenia mienia 
MSP ZOZ w Chełmie  oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia za: 

 
Cenę ofertow ą łączną  brutto   za okres  3 lat………………………………………    zł,  

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

     
 w tym za poszczególne ubezpieczenia:  
 
1. Ubezpieczenia OC  
 
a/ Obowi ązkowe ubezpieczenie odpowiedzialno ści cywilnej podmiotu wykonuj ącego 
działalno ść lecznicz ą  
Cena ofertowa brutto w okresie 3 lat.................................................................................. zł, 
(słownie: ........................................................................................................................... zł) 
 
Cena ofertowa łączna brutto w okresie 1 roku .................................................................. zł,  
(słownie: ........................................................................................................................... zł) 
 
b/  Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialno ści cywilnej za szkody powstałe w 
związku z prowadzon ą działalno ścią lecznicz ą. 
Cena ofertowa brutto w okresie 3 lat.................................................................................. zł, 
(słownie: ........................................................................................................................... zł) 
 
Cena ofertowa łączna brutto w okresie 1 roku .................................................................. zł,  
(słownie: ........................................................................................................................... zł) 
 
c/ Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialno ści cywilnej z tytułu posiadania i 
użytkowania  mienia. 
Cena ofertowa brutto w okresie 3 lat.................................................................................. zł, 
(słownie: ........................................................................................................................... zł) 
 
Cena ofertowa łączna brutto w okresie 1 roku .................................................................. zł,  
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(słownie: ........................................................................................................................... zł) 
 
w powyższą składkę i stawkę/ taryfę  wliczone zostały składki za wszystkie klauzule, 
zarówno obligatoryjne, jak i fakultatywne. 
 
2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – all r isk  
Cena ofertowa brutto w okresie 3 lat.................................................................................. zł, 
(słownie: ........................................................................................................................... zł) 
 
Cena ofertowa łączna brutto w okresie 1 roku .................................................................. zł,  
(słownie: ........................................................................................................................... zł) 

 
oświadczam , że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk- all r isks maj ą 
zastosowanie stawki w % Sumy Ubezpieczenia dla: 
  
a)    Budynków  i budowli –  zastosowano stawkę w wysokosci ……………..%    
 
b) Wyposażenia, urządzenia , aparatura - zastosowano stawkę w  wysokosci 

…………….%  
  

c) Zapasów magazynowych  – zastosowano stawkę w wysokości ……………..%   
 

d) Niskocennych składników majątku – zastosowano stawkę w wysokości ……………..% 
 
e) Gotówki – zastosowano stawkę w wysokości …………………….%  

 
w powyższą składkę i stawkę/ taryfę  wliczone zostały składki za ubezpieczenie mienia od 
wszystkich ryzyk ,  mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku oraz składki za wszystkie 
klauzule, zarówno obligatoryjne, jak i fakultatywne. 
 
3. Ubezpieczenie sprz ętu elektronicznego od szkód materialnych  
Cena ofertowa brutto w okresie 3 lat.................................................................................. zł, 
(słownie: ........................................................................................................................... zł) 
 
Cena ofertowa łączna brutto w okresie 1 roku .................................................................. zł,  
(słownie: ........................................................................................................................... zł) 

 
oświadczam , że w ubezpieczeniu sprz ętu elektronicznego od szkód 
materialnych maj ą zastosowanie stawki w % Sumy Ubezpieczenia dla: 
  
a)    Stacjonarny sprzęt biurowy  –  zastosowano stawkę w wysokosci ……………..%    
 
b)    Sprzęt medyczny  - zastosowano stawkę w  wysokosci …………….%  

  
 
w powyższą składkę i stawkę/ taryfę  wliczone zostały składki za wszystkie klauzule 
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Niniejszym o świadczamy,  że: 

1. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu1 

2. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od daty ustalonej jako 
termin składania ofert, 

3.  zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do 
niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy informacje konieczne do 
przygotowania oferty, dokonaliśmy lustracji, akceptujemy istniejące zabezpieczenia 
p.kradzieżowe i p. pożarowe niezależnie od uregulowań obowiązujących w 
ogólnych warunkach ubezpieczeń  

4.  uzyskaliśmy niezbędną wiedzę do oceny ryzyka ubezpieczeniowego, objęcia 
ochroną ubezpieczeniową zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
zamieszczonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wypłaty 
odszkodowania. 

5. zawarte w SIWZ projekty umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku 
wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umów na warunkach 
podanych w projekcie umowy – odpowiednio opisanej w załącznikach  nr 8.1 i 8.2  

6.  Oświadczamy, iż ww. cena za ubezpieczenie mienia i OC  MSP ZOZ w Chełmie  
obejmuje wszelkie koszty poniesione w celu należytego wykonania zamówienia . 

7.  Ceny nie będą ulegać zmianie ani waloryzacji przez cały okres trwania umowy 
 
 

I. Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od....................... do.............. informacje 
stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, 

II. Niniejszą ofertę składamy na ….....................kolejno ponumerowanych stronach, 
III. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

 
Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do 
oferty są prawdziwe.  

 
Do oferty załączamy: 

1. Ogólne Warunki Ubezpieczeń  
2. ………………………………………….. 
3. …………………………………………….. 

 
 
.............................................                                                                                 .................................................. 
 (miejscowość, data)                                                                                                     (podpis Wykonawcy) 

                                                 
1 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usuwa treść oświadczenia 
przez jego wykreślenie) 
 


