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Załącznik nr 2 do SIWZ  Formularz Oferty  

 

FORMULARZ OFERTY 

Oznaczenie Wykonawcy – pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę 

 
 
 
 
 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Krakowskie Centrum Rehabilitacji   

30-224 Kraków,  
Al. Modrzewiowa 22 

 
 
Działając w imieniu wymienionego/ych powyżej Wykonawcy/ów oferujemy realizację na rzecz 
Zamawiającego zamówienia publicznego pn. UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI 
CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE  SP ZOZ KRAKOWSKIEGO CENTRUM 
REHABILITACJI  na okres od 01.05.2012 r. do 30.04.2013 r. proponując składkę 
ubezpieczeniową ustaloną zgodnie z wymogami opracowanej przez Zamawiającego Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) i określoną w części szczegółowej Formularza 
Oferty. 
W przypadku wybrania naszej oferty umowy ubezpieczenia zostaną zawarte na warunkach 
określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia. W pozostałych kwestiach 
proponujemy, aby miały zastosowanie Ogólne (Szczególne) Warunki Ubezpieczenia załączone do 
oferty. Jeżeli załączone Ogólne (Szczególne) Warunki Ubezpieczenia odbiegają od warunków 
ubezpieczenia określonych w SIWZ lub są z nią sprzeczne, za wiążące uznajemy warunki określone 
w SIWZ. Jednocześnie zobowiązujemy się uwzględnić w zawartych umowach postanowienia klauzul 
dodatkowych wymaganych w SIWZ dla poszczególnych ubezpieczeń.  
Uważamy się za związanych złożoną ofertą przez 30 dni od momentu upływu terminu do składania 
ofert. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ……….………………………………………………………………………………………. 
 (data, podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub 
        umocowanych przedstawicieli Wykonawcy) 
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UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza 

 

FORMULARZ OFERTY 

CZĘŚĆ A - WYKONAWCA 

Szczegółowe oznaczenie Wykonawcy/ów  
Pełna nazwa Wykonawcy/ów z podaniem adresu 

 
 
 
 
 
 
Lider konsorcjum (dotyczy Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia) 

 
 
 
 
Kontakt tel./fax.  

 
 
 
 
 
 
Osoba kontaktowa ze strony Wykonawcy tel./fax., stanowisko służbowe 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

……….………………………………………………………………………………………. 
(data, podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów 

 lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy) 
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CZĘŚĆ B – ZAKRES OFERTY 
W ramach niniejszego postępowania składamy ofertę ubezpieczenia na: 
 
Część 01 - Ubezpieczenie mienia Szpitala w  zakresie: 
 

a. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,  

b. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,  

c. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

                                                                   

                                                                            TAK / NIE 

Część 02 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Szpitala w zakresie: 
 

a. Obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą, 

b. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej,  

 

        TAK / NIE 

 
Część 03- Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie: 
 

a. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 

b. Ubezpieczenie Auto-casco, 

c. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. 

                                                                           

                                                                            TAK / NIE 

 
CZĘŚĆ C – TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
Termin realizacji zamówienia wynosi dla części  1 ,2 i 3: 

Wymagany i pożądany termin realizacji zamówienia obejmuje okres ubezpieczenia  

od 01.05.2012 r. do 30.04.2013 r. 

 
CZĘŚĆ D– TERMINY PŁATNOŚCI SKŁADKI: 
Dla części  1 ,2 i 3: 

Składka ubezpieczeniowa zostanie opłacona w postaci 4 równych rat płatnych kwartalnie 
 
CZĘŚĆ E – CENA ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: 
Łączna cena realizacji zamówienia w całym okresie ubezpieczenia za:  
 
Część 01 - Ubezpieczenie mienia w zakresie: 
 

a. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,  

b. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,  

c. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

 
stanowi sumę kwot określonych: 

a) w pkt. 3 Załącznika nr 1 do Formularza Oferty, 

b) w pkt. 3 Załącznika nr 2 do Formularza Oferty, 

c) w pkt. 3 Załącznika nr 3 do Formularza Oferty, 
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i wynosi: 

 
…………………………zł…………gr. 

słownie: 
 
 
………………………………………………………………………………………………złotych………………groszy 
 
 
Część 02 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Szpitala w zakresie: 
 

a. Obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą, 

b. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej,  

                                                                   

stanowi sumę kwot określonych: 
 

a) w pkt. 3 Załącznika nr 4 do Formularza Oferty. 

b) w pkt. 3 Załącznika nr 5 do Formularza Oferty. 

 
i wynosi: 

 
…………………………zł…………gr. 

słownie: 
………………………………………………………………………………………………złotych………………groszy 
 
 
Część 03 - Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie: 
 

a. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 

b. Ubezpieczenie Auto-casco, 

c. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 
stanowi sumę kwot określonych: 

c) w pkt. 3 Załącznika nr 6 do Formularza Oferty, 

d) w pkt. 3 Załącznika nr 7 do Formularza Oferty, 

e) w pkt. 3 Załącznika nr 8 do Formularza Oferty. 

 
i wynosi: 

 
…………………………zł…………gr. 

słownie: 
………………………………………………………………………………………………złotych………………groszy 
 
 
 
 

......................……………………………………. 
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 (data, podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub 
upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy) 

 
 
CZĘŚĆ F – ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA OFERTY  
Załącznikami do niniejszego Formularza są: 
Załącznik nr 1 – Informacje dotyczące ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów (dołączany 
o ile Wykonawca składa ofertę w ramach części 01) 
Załącznik nr 2 – Informacje dotyczące ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 
(dołączany o ile Wykonawca składa ofertę w ramach części 01) 
Załącznik nr 3-  Informacje dotyczące ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
(dołączany o ile Wykonawca składa ofertę w ramach części 01); 
Załącznik nr 4 – Informacje dotyczące Obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą, (dołączany o ile Wykonawca składa ofertę w ramach 
części 02); 

Załącznik nr 5 – Informacje dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
zakładu opieki zdrowotnej (dołączany o ile Wykonawca składa ofertę w ramach części 02); 

Załącznik nr 6 – Informacje dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 
pojazdów mechanicznych (dołączany o ile Wykonawca składa ofertę w ramach część  03); 

Załącznik nr 7 – Informacje dotyczące ubezpieczenia Auto-casco (dołączany o ile Wykonawca 
składa ofertę w ramach część 03); 

Załącznik nr 8 – Informacje dotyczące ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 
(dołączany o ile Wykonawca składa ofertę w ramach część 03); 

Załącznik nr 9 – Aktualny odpis z właściwego rejestru np. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert; 

Załącznik nr 10 – Kopia zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności 
ubezpieczeniowej w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia, lub gdy na podstawie 
odrębnych przepisów zezwolenie nie jest wymagane, zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że 
wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub oświadczenie 
organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, że wykonawca prowadzi działalność 
ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia 
wraz z przytoczeniem podstawy prawnej; 

Załącznik nr 11– Oryginał lub poświadczona przez Notariusza za zgodność z oryginałem kopia 
dokumentów, z których wynika umocowanie do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy; 

Załącznik nr 12 – Ogólne warunki ubezpieczenia, które będą miały zastosowanie do 
poszczególnych ubezpieczeń; 

Załącznik nr 13  i dalsze – …………………………………………………………………………………………………………… 
   

 

 

 

 

 

 

 

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

(data, podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub 
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

(do Formularza Oferty) 

Informacje dotyczące ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

 

1. Podstawa zawarcia ubezpieczenia  

Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie w ubezpieczeniu (podać rodzaj warunków 
ubezpieczenia i datę uchwalenia/wejścia w życie)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wartość mienia do ubezpieczenia. Stawka i składka za ubezpieczenie 

 

Grupa 
GUS Nazwa 

Wartość 
księgowa brutto 

Stawka Składka  

1 

Budynki i lokale, spółdz. wł. prawo do 
lokalu mieszk. oraz spóldz. prawo do 
lokalu niemieszk. 16 447 973,20 zł 

  

2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 179 813,01 zł   

3 Kotły i maszyny energetyczne 523 727,23 zł   

4 
Maszyny, urządzenia i aparaty 
ogólnego zastosowania 278 968,74 zł 

  

5 
Specjalistyczne maszyny, urządzenia 
i aparaty 41 620,31 zł 

  

6 Urządzenia techniczne 165 012,41 zł   

8 
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i 
wyposażenie 

4 807 524,59 zł 
 

  

 Wartości pieniężne w kasie 25 000,00   

 Środki niskocenne  100 000,00   

 Środki obrotowe 200 000,00   

  
RAZEM 

 

 

 

 

3. Składka za 12 miesięczny okres realizacji zamówienia wynosi  

…………………………zł…………gr. 

 

słownie:…………………………….………………………………………………………………..złotych……………….groszy 
 

 
 
 

.................................................………………………………. 
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów  

lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
(do Formularza Oferty) 

Informacje dotyczące ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 
 

 

1. Podstawa zawarcia ubezpieczenia  

Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie w ubezpieczeniu (podać rodzaj warunków 
ubezpieczenia i datę uchwalenia/wejścia w życie)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Wartość mienia do ubezpieczenia. Stawka i składka za ubezpieczenie 

 

Lp. Ryzyko 

Limit  

odpowiedzialnoś
ci w zł 

Stawka Składka w PLN. 

1. Środki trwałe od kradzieży z 
włamaniem i rabunku  

200 000,00 
  

2. 
Środki obrotowe od kradzieży z 
włamaniem i rabunku 

100 000,00 
  

3. Wartości pieniężne w kasie oraz w 
transporcie  od kradzieży z włamaniem 

        60 000,00   

4. Dewastacja/wandalizmu  
30 000,00 

 

  

5. Dodatkowe koszty naprawy 
zniszczonych zabezpieczeń 

10 000,00    

RAZEM  

 

 

 

3. Składka za 12 miesięczny okres realizacji zamówienia wynosi  

…………………………PLN…………gr. 

 

słownie:…………………………….………………………………………………………………..złotych……………….groszy 
 

 
 
 

 ……….………………………………………………………………………………………. 
 (data, podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub 
        umocowanych przedstawicieli Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

(do Formularza Oferty) 

Informacje dotyczące ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk  

 

1. Podstawa zawarcia ubezpieczenia  

Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie w ubezpieczeniu (podać rodzaj warunków 
ubezpieczenia i datę uchwalenia/wejścia w życie)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Wartość mienia do ubezpieczenia. Stawka i składka za ubezpieczenie 

 

Przedmiot ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia 

w zł. 
Stawka Składka  

Aparat USG Toshiba  149 800,00 PLN   

Aparat RTG ZEN-3090  191 500,00 PLN   

Centrala monitorująca 225 521,34 zł   

  Razem  

 

3. Składka za 12 miesięczny okres realizacji zamówienia wynosi  

…………………………zł…………gr. 

 

słownie:…………………………….………………………………………………………………..złotych……………….groszy 
 

 
 
 

.................................................………………………………. 
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów  

lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

(do Formularza Oferty) 

Informacje dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą  

 

1. Podstawa zawarcia ubezpieczenia i warunki ubezpieczenia:  

 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 
z 2011 r. nr 293 poz. 1729); 

 
2. Suma gwarancyjna, składka: 

Równowartość w złotych kwoty 100 000, 00 euro na jedno zdarzenie i 500 000, 00 euro  
na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 
 
Składka za 12 miesięczny okres realizacji zamówienia wynosi  

…………………………PLN…………gr. 

 

 

słownie:…………………………….………………………………………………………………..złotych……………….groszy 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów  
lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 

(do Formularza Oferty) 

Informacje dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki 

zdrowotnej 

 

1. Podstawa zawarcia ubezpieczenia: 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie w ubezpieczeniu (podać rodzaj warunków 
ubezpieczenia i datę uchwalenia/wejścia w życie)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Suma gwarancyjna. Składka za ubezpieczenie: 

Suma gwarancyjna wynosi 100 000. PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie 
rozliczeniowym z uwzględnieniem limitów wskazanych w punkcie F.2 Załącznika nr 1 do SIWZ. 
 
 

Składka za 12 miesięczny okres realizacji zamówienia wynosi  

…………………………PLN…………gr. 

 

 

słownie:…………………………….………………………………………………………………..złotych……………….groszy 
 

 
 

 

 

 

 

 

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

(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów  
lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 

(do Formularza Ofertowego) 
 

Informacje dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych  

 
 

1. Podstawa zawarcia ubezpieczenia  
Ustawa z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. U. z dn. 16 lipca 2003r., nr 
124, poz. 1152  z późn. zm.). 
 

2. Suma gwarancyjna. Składka za ubezpieczenie. 

Suma gwarancyjna równa będzie minimalnej sumie gwarancyjnej określonej art. 36 ustawy z dnia 
22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i 
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 16 lipca 2003 r., nr 124, poz. 1152 – z 
późniejszymi zmianami). 

 

Przedmiot ubezpieczenia Suma gwarancyjna Stawka Składka 

OC -2 pojazdy Zgodnie z Ustawą     

 

 
 
3. Składka za 12 miesięczny realizacji zamówienia wynosi  

…………………………zł…………gr. 

 

słownie:…………………………….………………………………………………………………..złotych……………….groszy 
 

 
 
 

.................................................………………………………. 
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów  

lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 

(do Formularza Ofertowego) 
 

Informacje dotyczące ubezpieczenia Auto-casco  
 

 

1. Podstawa zawarcia ubezpieczenia  

Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie w ubezpieczeniu (podać rodzaj warunków 
ubezpieczenia i datę uchwalenia/wejścia w życie)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Suma ubezpieczenia. Składka za ubezpieczenie. 

 

Przedmiot ubezpieczenia 
Suma 

ubezpieczenia 
Stawka Składka  

Auto-casco 94 000,00 zł     

 

 

 

3. Składka za 12 miesięczny realizacji zamówienia wynosi  

…………………………zł…………gr. 

 

słownie:…………………………….………………………………………………………………..złotych……………….groszy 
 

 
 
 

.................................................………………………………. 
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów  

lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy) 
 

 

 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz 
ubezpieczenia komunikacyjne SP ZOZ Krakowskie Centrum Rehabilitacji 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 

(do Formularza Ofertowego) 
 

Informacje dotyczące ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków  
 
 

1. Podstawa zawarcia ubezpieczenia  

Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie w ubezpieczeniu (podać rodzaj warunków 
ubezpieczenia i datę uchwalenia/wejścia w życie)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Suma ubezpieczenia. Składka za ubezpieczenie. 

 

Przedmiot ubezpieczenia 
Suma 

ubezpieczenia 
Stawka Składka  

NNW- 2 pojazdy 10.000,00 zł     

 

 

 

 

3. Składka za 12 miesięczny realizacji zamówienia wynosi  

…………………………zł…………gr. 

 

słownie:…………………………….………………………………………………………………..złotych……………….groszy 
 

 
 
 

.................................................………………………………. 
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów  

lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 


