
ZAŁĄCZNIK NR 6 
 

FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI 01 -  UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

 

Rodzaj mienia Suma 
ubezpieczenia/ 

suma gwarancyjna 

Składka okres  
od 01.01.2015  
do 31.12.2015 

Składka okres  
od 01.01.2016  
do 31.12.2016 

1. UBEZPIECZENIE OD WSZYSTKICH SZKÓD MATERIALNYCH /ALL RISK/ 
Budynki i budowle własne  1.000.000 zł   
Nakłady inwestycyjne budynki dzierżawione  250.000 zł   
Maszyny, urządzenia, wyposażenie, w tym sprzęt 
elektroniczny powyżej 5 lat  

299.732 zł    

Urządzenia i wyposażenie zewnętrzne 50.000 zł   
Urządzenia (dystrybutory) wraz z oprzyrządowaniem  103.333 zł   
Mienie i wyposażenie niskocenne  50.000 zł   
Środki obrotowe własne i powierzone  350.000 zł   
Gotówka i bilety w kasie i lokalu, stacji paliw  100.000 zł   
Mienie pracownicze  35.000 zł   
2. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU Z ROZSZERZENIEM O RYZYKO WANDALIZMU 

(wspólne limity dla wszystkich lokalizacji) 
Maszyny, urządzenia, wyposażenie, w tym sprzęt 
elektroniczny powyżej 5 lat, urządzenia (dystrybutory) 
wraz z oprzyrządowaniem   

100.000 zł  
  

Urządzenia i wyposażenie zewnętrzne  20.000 zł   
Mienie i wyposażenie niskocenne  30.000 zł   
Środki obrotowe własne i powierzone  50.000 zł   
Gotówka i bilety w kasie i lokalu, stacji paliw od ryzyka 
kradzieży z włamaniem 

100.000 zł   

Gotówka i bilety w kasie i lokalu, stacji paliw od ryzyka 
rabunku 

100.000 zł   

Mienie pracownicze  35.000 zł   
Koszt naprawy zabezpieczeń   20.000 zł   
Kradzież zuchwała/zwykła  10.000 zł   

3. UBEZPIECZENIE GOTÓWKI i BILETÓW W TRANSPORCIE  
Gotówka i bilety w transporcie 100.000 zł   

4. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia i uszkodzenia (wspólne limity dla wszystkich jednostek) 

Szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia, 
porysowania, pylon reklamowy  

38.000 zł   

5.Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

Stacjonarny sprzęt elektroniczny 19.729 zł    

Sprzęt przenośny elektroniczny 10.500 zł   

Oprogramowanie  10.000 zł    
6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej – SG na jedno i wszystkie zdarzenia. 

OC deliktowo-kontraktowa 300.000 zł    
OC za produkt  300.000 zł   
OC za szkody powstałe z tytułu wadliwego 
wykonania robót i usług  300.000 zł   

OC za szkody w mieniu przekazanym w celu 
wykonania obróbki, naprawy lub innych podobnych 
czynności, w tym montażu i wykonawstwa instalacji 
gazowych w pojazdach mechanicznych 

300.000 zł 

  

OC pracodawcy za wypadki przy pracy.  300.000  zł   
OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców 
z prawem do regresu 300.000 zł   

OC za szkody powstałe na skutek uszkodzenia, 
eksploatacji bądź zniszczenia materiałowego lub awarii 
urządzeń wodno - kanalizacyjnych, gaśniczych i 
centralnego ogrzewania, szkody wyrządzone w 
instalacjach i urządzeniach podziemnych/ m.in. 
gazowych, elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych, 
światłowodowych/ 

300.000 zł 

  

OC pojazdów wolnobieżnych 300.000 zł   

OC za mienie osób trzecich znajdujących się w pieczy, 
pod dozorem ubezpieczonego 

300.000 zł   

OC za szkody w środowisku  300.000 zł   

RAZEM W ROCZNYM OKRESIE UBEZPIECZENIA:   

ŁĄCZNIE: 
 



 
ŁACZNA SKŁADKA ZA 24 MIESIĄCE : …………………………………zł 
 
SŁOWNIE ZŁOTYCH : ……………………….................................................................................……………………………………….. 
w tym: 

1) za okres ubezpieczenia od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r ………............… zł 
2) za okres ubezpieczenia od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r ..……..........…… zł 
 

 
 
 
 
 
......................................., dnia............................ 
    (miejscowość)                                                                           

                                                                                                                               …………………………………..  
Podpis osoby (osób) upoważnionej 

do występowania w imieniu Wykonawcy 
(Czytelny podpis albo podpis 

i pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 


