
 

 
Kompleksowe ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 8/ZP/ZGO/2014 

 Załącznik nr 1 do SIWZ 
FORMULARZ  OFERTY  

 
Przedmiot postępowania 
 

„Kompleksowe ubezpieczenie  mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 
oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki 

Odpadami S.A. w Bielsku-Białej” 8/ZP/ZGO/2014 

Zamawiający Nazwa: Zakład Gospodarki Odpadami S.A.  
Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315d 
Regon: 072321490 
NIP: 547-19-00-421 

Oferent 
 

Nazwa:  
Adres:  
Regon:  
NIP:  

Lp. Wyszczególnienie Suma Ubezpieczenia 
w PLN 

Składka 

1. 
Ubezpieczenie od ognia i innych 
zdarzeń losowych 

56 124 101,46 PLN 
 
…..…………..……….… PLN 

1.1. Budynki i budowle 17 802 641,63 PLN  
………………………..… PLN 

1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 931 663,86 PLN  
………………………..… PLN 

1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN  
………………………..… PLN 

1.4. Maszyny, urządzenia, środki trwałe 25 065 753,54 PLN  
………………………….. PLN 

1.5. Urządzenia techniczne 9 691 878,74 PLN  
………………………..… PLN 

1.6. Środki transportu 265 600,64 PLN  
………………………..… PLN 

1.7. Wyposażenie  250 381,22 PLN  
………………………..… PLN 

2. Ubezpieczenie maszyn od -awarii 28 886 044,73 PLN  
……………………….… PLN 

3. 
Ubezpieczenie maszyn 

budowlanych od awarii 
5 459 544,66 PLN 

 
……………………….… PLN 

4.  
Ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego 

1 937 611,50 PLN  
……………………….… PLN 

4.1. Specjalistyczne maszyny i urządzenia  1 613 481,07 PLN  
………………………..… PLN 

4.2. Stacjonarny sprzęt elektroniczny 224 901,85 PLN  
………………………..… PLN 

4.3. Przenośny sprzęt elektroniczny 58 737,36 PLN  
………………………..… PLN 

4.4. Oprogramowanie 40 491,22 PLN  
………………………..… PLN 

5. 
Ubezpieczenie wyposażenia od 
kradzieży z włamaniem  

150 000,00 PLN  
……………………….… PLN 

6. 
Ubezpieczenie gotówki od 
kradzieży  
z włamaniem 

20 000,00 PLN  
………………………..… PLN 

7. Ubezpieczenie gotówki od rabunku 20 000,00 PLN  
………………………..… PLN 

8. 
Ubezpieczenie OC z tytułu 
prowadzonej działalności  

500 000,00 PLN  

limit na jedno i wszystkie 

zdarzenia 

 
 
…………………………. PLN 

8.1. Odpowiedzialność cywilna pracodawcy 500 000,00 PLN  
…………………………. PLN 

8.2. 

OC za szkody wyrządzone w związku                        

z ruchem pojazdów niepodlegających 

obowiązkowemu OC posiadaczy 

pojazdów mechanicznych 

500 000,00 PLN 
 
 
…………………………… PLN 



 

 
Kompleksowe ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 8/ZP/ZGO/2014 

 

Łączna suma składek 

 
…………………………..PLN 

 
Słownie : ……………………………………………………………………………………………… 

 

1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 

1.1. Franszyza (rodzaj i wysokość)  

1.2. Udział własny  

2. Ubezpieczenie maszyn od awarii 

2.1. Franszyza (rodzaj i wysokość)  

2.2. Udział własny  

3. Ubezpieczenie maszyn budowlanych od awarii  

3.1. Franszyza (rodzaj i wysokość)  

3.2. Udział własny  

4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

3.1. Franszyza (rodzaj i wysokość)  

3.2. Udział własny  

5. Ubezpieczenie wyposażenia od kradzieży z włamaniem  

5.1. Franszyza (rodzaj i wysokość)  

5.2. Udział własny  

6. Ubezpieczenie gotówki od kradzieży z włamaniem i od rabunku 

6.1. Franszyza (rodzaj i wysokość)  

6.2. Udział własny  

7. Ubezpieczenie gotówki od rabunku 

7.1. Franszyza (rodzaj i wysokość)  

7.2. Udział własny  

8. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

8.1. Franszyza  (rodzaj i wysokość)  

8.2. Udział własny  

 

Termin związania             
ofertą 

Oświadczam, że złożoną ofertą jesteśmy związani przez okres dni: 
30 

Data sporządzenia 
 

 

Podpisy i pieczęcie 
osób upoważnionych 

 

 
 
 
 
 
         



 

 
Kompleksowe ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 8/ZP/ZGO/2014 

                                           

Załącznik nr 2 do SIWZ  

 

Pieczęć firmowa 
 
 
 
 
Nazwa Wykonawcy  ................................................................. 
   ................................................................. 
   ................................................................. 
Adres    ................................................................. 
   ................................................................. 
 

 
Oświadczenie o możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne 

 
 
W imieniu Wykonawcy oświadczam, iż przystępując do postępowania na „Kompleksowe ubezpieczenie 

mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zakładu 

Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej” 8/ZP/ZGO/2014  Wykonawca: 

 

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. 

2. Posiada niezbędną  wiedzę i  doświadczenie.  

3.   Dysponuje  potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

4.  Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

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

(data)                                                                                   (podpis upoważnionego       
                                                                                                         przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ  
 

 

Pieczęć firmowa 
 
 
 
 
Nazwa Wykonawcy  ................................................................. 
   ................................................................. 
   ................................................................. 
Adres    ................................................................. 
   ................................................................. 
 

 
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

 
 
W imieniu Wykonawcy oświadczam, iż przystępując do postępowania na „Kompleksowe ubezpieczenie  

mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zakładu 

Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej” 8/ZP/ZGO/2014.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu 

z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.). 

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

(data)                                                                                    (podpis upoważnionego       
                                                                                                                     przedstawiciela Wykonawcy) 
 

 
 
 

 



 

 
Kompleksowe ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy 8/ZP/ZGO/2014 

 

 
 Załącznik nr 4 do SIWZ  

Pieczęć firmowa 
 
 
 
 
Nazwa Wykonawcy  ................................................................. 
   ................................................................. 
   ................................................................. 
Adres    ................................................................. 
   ................................................................. 

 

 

Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej 

 
Oświadczamy, że: 

 nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych *, 

 należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą 
listę podmiotów należących do grupy kapitałowej. 
 

*niewłaściwe skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga:  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składa 
każdy z Wykonawców. 

 
 
 
……...............................       ……………………………………… 
  (miejscowość, data)           (pieczęć i podpis osób uprawnionych  
                   do podejmowania zobowiązania) 
 
 
 



 

 
Kompleksowe ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
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Załącznik nr 5 do SIWZ  

 

Pieczęć firmowa 
 
 
 
 
Nazwa oferenta  ................................................................. 
   ................................................................. 
   ................................................................. 
Adres    ................................................................. 
   ................................................................. 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy  

w sprawie zapoznania się z warunkami postepowania oraz realizacji umowy 

 

 

1. W imieniu Wykonawcy oświadczam, iż przystępując do postępowania na „Kompleksowe 

ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, oraz ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej”  uzyskałem wszystkie konieczne 

informacje do przygotowania oferty. Zapoznałem się z warunkami postępowania i realizacji zamówienia 

zawartymi w SIWZ wraz z jej załącznikami i przyjmuję te warunki bez zastrzeżeń, a zawarty w SIWZ projekt 

Umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) akceptuję i zobowiązuję się w przypadku wyboru oferty do zawarcia 

umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

2. W imieniu Wykonawcy oświadczam, że składka ubezpieczeniowa będzie utrzymywana w 4 równych 

ratach z terminem płatności do 30-ego danego miesiąca. 

3. W imieniu Wykonawcy oświadczam, że utrzymamy stałą cenę przez okres obowiązywania umowy. 

 

 

 

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

(data)                                                                                    (podpis upoważnionego       
                                                                                                              przedstawiciela Wykonawcy 
 

 


