Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach
Znak sprawy nr MZK.07.P.2016

Załącznik nr 4a – Formularz ofertowy dla PAKIETU 1

……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
Nazwa i adres Wykonawcy (Wykonawców)

FORMULARZ OFERTOWY
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia
Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach w zakresie Pakietu 1, zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
2. Postanowienia SIWZ oraz niniejszego formularza mają pierwszeństwo nad postanowieniami (ogólnych)
warunków ubezpieczenia, które stanowią uzupełnienie oferty i regulują kwestie nieokreślone w wymienionych
dokumentach.
3. Jeżeli w treści (ogólnych) warunków ubezpieczenia znajdują się postanowienia dotyczące szerszego zakresu
ochrony niż opisany w SIWZ i w złożonej ofercie, to automatycznie zostają one włączone do ochrony
ubezpieczeniowej.
4. Wszystkie podane sumy ubezpieczenia ustalone w systemie na pierwsze ryzyko, sumy gwarancyjne, limity i
podlimity (o ile nie zostało to inaczej opisane) stanowią limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela odnoszący się
do 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki ubezpieczeniowe.
5. Stawki i składki (gdy brak stawki), określone w niniejszym Formularzu pozostaną bez zmian przez cały okres
obowiązywania umowy. W przypadku ubezpieczenia o innym, niż podany w SIWZ, okresie ubezpieczenia
składka zostanie wyliczona proporcjonalnie do ilości dni udzielonej ochrony bez stosowania składki minimalnej.
6. Uznajemy za wystarczające
przeciwkradzieżowe.

istniejące

zabezpieczenia

przeciwpożarowe,

przeciwprzepięciowe

i

7. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w SIWZ.
8. Akceptujemy treść wzoru umowy stanowiącą Załącznik nr 3a do SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku
wygrania przetargu do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Oferujemy ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. zgodnie z warunkami określonymi w
Załączniku nr 2 do SIWZ jako ZAKRES MINIMALNY (obligatoryjny) oraz dodatkowo w zakresie preferowanym
zgodnie z wypełnionymi przez nas tabelami w części „PREFEROWANY ZAKRES UBEZPIECZENIA” niniejszego
Formularza ofertowego.
10. Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące.
11. Informujemy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego na podstawie ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177,
poz.1054, z późn. zm.);
Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego należy
skreślić powyższe oświadczenie i przedłożyć wykaz zawierający nazwę usługi, której świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania oraz jej wartość bez kwoty podatku.
12. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest: ...........................................................................................
nr telefonu/ faxu /e-mail ........................................................................................................................................
adres do korespondencji …………………………………………………..……………………….………………………….…………………………..….

1
…….........................................................................................
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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UWAGA: Prosimy o wypełnienie wszystkich wykropkowanych miejsc.
I. KRYTERIUM - CENA
Łączna cena/składka za DWULETNI okres realizacji zamówienia dla PAKIETU 1 wynosi: ….................... zł
brutto w tym VAT zwolniony

Łączna cena/składka jest sumą cen/składek za poszczególne rodzaje ubezpieczeń:
A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
cena za DWULETNI okres realizacji zamówienia ......................................................zł ,
Stawka za roczny
okres
ubezpieczenia
(%)

Składka za roczny
okres ubezpieczenia
(zł)

4

5 (= 3 x 4)

1 542 500,00

……………

……………

276 477,00

……………

……………

……………

……………

……………

……………

600 000,00

……………

……………

250 000,00

……………

……………

……………

……………

300 000,00

……………

……………

Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia
w zł

1

2

3

1

Budynki

2

Budowle

3

4
5
6
7
8

Środki trwałe (własne i powierzone) według
ewidencji księgowej grupy 3-8, niskowartościowe
środki trwałe w tym m.in.:
- system automatycznej dystrybucji paliw
- wózki widłowe
- urządzenia elektroniczne
Wyposażenie i przedmioty niskocenne poza
ewidencją środków trwałych (w tym
elektroniczne)
Środki obrotowe (własne i powierzone) – paliwo,
opony, części zamienne i inne
Nakłady inwestycyjne/adaptacyjne poniesione we
własnych i obcych środkach trwałych
Wartości pieniężne w i poza schowkami
ogniotrwałymi oraz bilety komunikacji miejskiej w
tym w środkach komunikacji miejskiej (autobusy,
busy itp.)
Mienie osób trzecich i mienie powierzone w tym
pojazdy

494 663,00

50 000,00

100 000,00

9

Mienie pracownicze z wyłączeniem pojazdów

50 000,00

……………

……………

10

Inwestycje rozpoczęte

51 582,00

……………

……………

11

Środek trwały (separator substancji
ropopochodnych), którego zakup Zamawiający
przewiduje w roku 2017

50 000,00

……………

……………

Łączna składka roczna

……………

ŁĄCZNA SKŁADKA DWULETNIA (łączna składka roczna x 2)

……………

2
…….........................................................................................
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Składki za ubezpieczenie ryzyk/klauzul, które nie zostały uwzględnione w składkach w powyższej tabeli.
Poniższą tabelę prosimy wypełnić tylko wówczas, jeśli nie wszystkie składki zostały uwzględnione w składkach w powyższej tabeli
Lp

Składka za roczny okres
ubezpieczenia (zł)

Rodzaj ubezpieczonego mienia/ryzyko/klauzula

1.
2.
3.

Łączna składka roczna
ŁĄCZNA SKŁADKA DWULETNIA (łączna składka roczna x 2)

B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
cena za DWULETNI okres realizacji zamówienia ......................................................zł ,
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia
w zł

1

2

3

Stawka za roczny
okres
ubezpieczenia
(%)

Składka za roczny
okres ubezpieczenia
(zł)

4

5 (= 3 x 4)

1

Sprzęt elektroniczny stacjonarny

77 901,05

……………

……………

2

Sprzęt elektroniczny przenośny

13 100,00

……………

……………

3

Dane i nośniki danych wraz z kosztami
odtworzenia danych i oprogramowania

30 000,00

……………

……………

4

Koszty proporcjonalne i nieproporcjonalne

30 000,00

……………

……………

5

Sprzęt elektroniczny (klimatyzatory) –
planowany zakup do 31.12 2016r.

10 895,00

……………

……………

Łączna składka roczna

6

……………

Łączna składka DWULETNIA za pozycje w tabeli od 1 do 5
(łączna składka roczna x 2)
Sprzęt elektroniczny (inteligentny system
transportu), którego zakup Zamawiający
294 000,00
przewiduje w roku 2018
……………
ŁĄCZNA SKŁADKA DWULETNIA za pozycje w tabeli od 1 do 5

……………
……………

plus składka ROCZNA za pozycję 6

……………

Składki za ubezpieczenie ryzyk/klauzul, które nie zostały uwzględnione w składkach w powyższej tabeli.

Poniższą tabelę prosimy wypełnić tylko wówczas, jeśli nie wszystkie składki zostały uwzględnione w składkach w powyższej tabeli
Lp

Składka za roczny okres
ubezpieczenia (zł)

Rodzaj ubezpieczonego mienia/ryzyko/klauzula

1.
2.
3.

Łączna składka roczna
ŁĄCZNA SKŁADKA DWULETNIA (łączna składka roczna x 2)

C. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
cena za DWULETNI okres realizacji zamówienia .......................................................zł,
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…….........................................................................................
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II. KRYTERIUM - ZAKRES UBEZPIECZENIA
KLAUZULE
Wykonawca może wypełnić tylko jedną z kolumn „2” lub „3”, wpisując słowo „TAK” w odpowiedniej kolumnie

A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK
1

2
3
Akceptujemy
Odrzucamy
w treści opisanej
klauzulę
w SIWZ

Klauzule
1. Klauzula restytucji mienia
W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia Ubezpieczony może
skorzystać z pomocy podmiotu zajmującego się profesjonalnie restytucją mienia, bez
uprzedniej zgody Ubezpieczyciela. Sporządzony przez ten podmiot kosztorys zostanie przez
Ubezpieczyciela zweryfikowany nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od jego
dostarczenia Ubezpieczycielowi.
2. Klauzula samolikwidacji
Ubezpieczony, w przypadku stwierdzenia szkody objętej ubezpieczeniem, której wartość
nie przekracza 15 000 zł, podejmie czynności likwidacyjne we własnym zakresie, korzystając
w tym celu z pracy zatrudnionych przez siebie pracowników. W przypadku rozszerzenia
zakresu prac związanych z usunięciem szkody, które spowoduje przekroczenie całkowitych
kosztów powyżej 15 000 zł, Ubezpieczony zobowiązuje się powiadomić o szkodzie
Ubezpieczyciela w celu uzgodnienia dalszego postępowania. Ubezpieczony zobowiązany
jest dokumentować zgłaszane szkody protokołem i dokumentacją zdjęciową.

4
Ilość
możliwych
punktów

10

5

15

razem

B. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK
1
Klauzula
1. Klauzula restytucji mienia
W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia Ubezpieczony może
skorzystać z pomocy podmiotu zajmującego się profesjonalnie restytucją mienia, bez
uprzedniej zgody Ubezpieczyciela. Sporządzony przez ten podmiot kosztorys zostanie przez
Ubezpieczyciela zweryfikowany nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od jego
dostarczenia Ubezpieczycielowi
2. Klauzula samolikwidacji
Ubezpieczony w przypadku stwierdzenia szkody objętej ubezpieczeniem, której wartość
nie przekracza 10 000 zł, podejmie czynności likwidacyjne we własnym zakresie, korzystając
w tym celu z pracy zatrudnionych przez siebie pracowników. W przypadku rozszerzenia
zakresu prac związanych z usunięciem szkody, które spowoduje przekroczenie całkowitych
kosztów powyżej 10 000 zł, Ubezpieczony zobowiązuje się powiadomić o szkodzie
Ubezpieczyciela w celu uzgodnienia dalszego postępowania. Ubezpieczony zobowiązany
jest dokumentować zgłaszane szkody protokołem i dokumentacją zdjęciową.
3. Klauzula ataku elektronicznego
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody będące następstwem ataku elektronicznego, w
tym włamania komputerowego, zakłócenia systemów, wprowadzenie „obcego”
oprogramowania lub jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego, polegające na
uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego sprzętu lub oprogramowania.
Limit odpowiedzialności: 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
razem

2
3
Akceptujemy
Odrzucamy
w treści opisanej
klauzulę
w SIWZ

4
Ilość
możliwych
punktów

10

5

40

55
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LIMITY OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK
B. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK
C. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Ocenie podlegać będzie zaproponowana przez Wykonawcę wartość limitu, nie mniejsza niż limit
minimalny określony w zakresie minimalnym dla poniżej wskazanych ryzyk/klauzul.
Ryzyko / klauzula

Limit minimalny
– wynikający z zakresu
minimalnego
opisanego w SIWZ
(0 pkt.)

(maks. ilość punktów)

2

3

10 000 zł

20 000 zł

1

Limit maksymalny
– preferowany przez
Zamawiającego

Oferowany przez
Wykonawcę limit (w zł) –
nie mniejszy niż limit
minimalny (kolumna 2) i
nie większy niż limit
preferowany (kolumna 3)
4

Maksymalna
ilość
punktów

5)

kradzież zwykła
(w ubezpieczeniu mienia od
wszystkich ryzyk)

klauzula przepięć

......................................
200 000 zł

400 000 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

klauzula strajków,
rozruchów, zamieszek
społecznych

500 000 zł

1 000 000 zł

klauzula katastrofy
budowlanej

1 000 000 zł

2 000 000 zł

klauzula usunięcia
pozostałości po szkodzie

1 000 000 zł

2 000 000 zł

10 000 zł

20 000 zł

klauzula terroryzmu

30

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

30
30
30

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

30
20

kradzież zwykła
(w ubezpieczeniu sprzętu
elektronicznego od wszystkich
ryzyk)

suma gwarancyjna w OC
działalności

20
......................................

500 000 zł

razem

1 000 000 zł

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

220
410

FRANSZYZE I UDZIAŁY WŁASNE
Ocenie podlegać będzie zaproponowana przez Wykonawcę wartość franszyz/ udziałów własnych – nie
wyższa niż określona przez Zamawiającego wartość maksymalna dopuszczalna.
Franszyza/udział własny na poziomie 0,- (zero) zł/% otrzyma maksymalną możliwą ilość punktów.
Franszyza/udział własny na poziomie określonym jako maksymalny dopuszczalny otrzyma 0 (zero) punktów.
Franszyza/udział własny większa niż 0,- (zero) zł/%, a mniejsza niż określona jako maksymalna dopuszczalna
otrzyma ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem podanym w SIWZ.

5
…….........................................................................................
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A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK
Oferowana
kwota

Rodzaj

Franszyza redukcyjna w klauzuli aktów terroryzmu – dopuszczalna maksymalna
wysokość 5 000 zł
Franszyza redukcyjna w klauzuli strajków, rozruchów, zamieszek społecznych –
dopuszczalna maksymalna wysokość 5 000 zł
Franszyza redukcyjna w klauzuli katastrofy budowlanej – dopuszczalna
maksymalna wysokość 5 000 zł
razem

* ………………
* ………………
* ………………

Maksymalna
ilość punktów

5
5
5
15

* Prosimy wpisać w niniejszej rubryce tabeli oferowaną kwotę dla wskazanej franszyzy.

B. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK
Oferowana
kwota/ %

Rodzaj

Udział własny dla oprogramowania dopuszczalna maksymalna wysokość 5%
wartości odszkodowania.

** ………………

Maksymalna
ilość punktów

5

* Prosimy wpisać w niniejszej rubryce tabeli oferowany procent dla wskazanego udziału własnego.

W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i Formularzu ofertowym do umowy będą mieć zastosowanie
następujące (ogólne) warunki ubezpieczenia:
a. …………………………………………….…………………………………………….
b. …………………………………………….…………………………………………….
c. …………………………………………….…………………………………………….
d. …………………………………………….…………………………………………….
e. …………………………………………….…………………………………………….

6
…….........................................................................................
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

