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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTY 

 
Nazwa i siedziba Wykonawcy:  

................................................................... Nr telefonu.................................................. 

................................................................... Nr faksu...................................................... 

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

Regon:......................................................... 

NIP:............................................................. E-Mail:........................................................ 

Województwo: ..............................................                        Strona WWW:……….................................. 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym: 

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

(imię, nazwisko, stanowisko, telefon) 

Do:  

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach  

96-100 Skierniewice ul. Rybickiego 1; tel. 46 834 08 21 ; faks. 46 834 08 21 

 
1. Działając w imieniu wymienionego powyżej Wykonawcy oferujemy realizację na rzecz Zamawiającego 

zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: usługa ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej i majątku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w 

Skierniewicach proponując składkę ubezpieczeniową ustaloną zgodnie z wymogami opracowanej przez 

Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i określoną w dalszej części 

Formularza Oferty. 

2. W przypadku wybrania naszej oferty umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na warunkach ubezpieczenia 

określonych w Załączniku nr 1a do SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia” zgodnie z wypełnionym 

Formularzem Oferty i Załącznikami do Formularza Oferty. W pozostałych kwestiach będą miały 

zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia stanowiące Ofertę. Jeżeli załączone Ogólne Warunki 

Ubezpieczenia odbiegają od warunków ubezpieczenia określonych w SIWZ, za wiążące uznajemy warunki 

określone w SIWZ. 

3. Jednocześnie zobowiązujemy się uwzględnić w zawartej umowie postanowienia klauzul dodatkowych 

wymaganych w SIWZ dla poszczególnych ubezpieczeń. 

4. Oświadczamy, że Oferta (nie zawiera / zawiera) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Jeżeli Wykonawca nie zakreśli żadnej z powyższych opcji, Zamawiający przyjmie, że Oferta nie zawiera 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

5. Oświadczamy, że zawarte w SIWZ istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i 

zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach zaproponowanych 

w istotnych postanowieniach umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) wraz z 

załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że otrzymaliśmy od Zamawiającego niezbędne 

informacje do przygotowania Oferty.  

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą Ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 
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8. Oferta wraz z załącznikami zawiera _____________ ponumerowanych stron. 

 

CZĘŚĆ A – ZAKRES OFERTY 

W ramach niniejszego postępowania składamy ofertę ubezpieczenia na: 

a)  Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,  

b)  Nadwyżkowe obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą, 

c)  Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i 

posiadanym mieniem, 

d)  Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 

e)  Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i medycznego systemem od wszystkich ryzyk, 

 

CZĘŚĆ B – ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA OFERTY  

Załącznikami do niniejszego Formularza są: 

Załącznik nr 1 – Informacje dotyczące ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, 

Załącznik nr 2 - Informacje dotyczące ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i medycznego w systemie od 

wszystkich ryzyk, 

Załącznik nr 3 - Informacje dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą, 

Załącznik nr 4 - Informacje dotyczące nadwyżkowego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 

Załącznik nr 5 - Informacje dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z 

prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, 

Załącznik nr 6 - Informacje dotyczące klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnych 

fakultatywnych  

 

CZĘŚĆ C – OKRES UBEZPIECZENIA: 

Okres ubezpieczenia wynosi 24 miesiące: od 24.02.2016 r. do 23.02.2018 r. 

 

CZĘŚĆ D – CENA ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: 

Łączna cena za realizację zamówienia w całym okresie ubezpieczenia  

a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 

b) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i medycznego w systemie od wszystkich ryzyk, 

c) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą,  

d) Nadwyżkowe obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą, 

e) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i 

posiadanym mieniem, 

wynosi (suma pkt. 2 Załączników do Formularza Oferty od nr 1 do nr 5): 
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…………………………zł…………gr. 

słownie:………………………….………………………………………………………………..złotych……………….gr 

 
CZĘŚĆ E– PŁATNOŚĆ SKŁADKI 

 

 Składka ubezpieczeniowa za ubezpieczenia objęte zamówieniem zostanie opłacona w postaci 24 

miesięcznych rat, płatnych do końca każdego miesiąca, począwszy od pierwszej raty płatnej do dn. 

31.03.2016r. 

 

 

 

 

 

 

_________________ ________________________________________ 
miejscowość, data /podpis - za Wykonawcę/ 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do Formularza Oferty 

Informacje dotyczące ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 

 

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie w ubezpieczeniu (podać rodzaj warunków 

ubezpieczenia i datę uchwalenia/wejścia w życie) 

_________________________________________________________________________________ 

1. Wartość mienia do ubezpieczenia na 24-miesięczny okres ubezpieczenia. Składka i 

stawka za 24 miesięczny okres ubezpieczenia: 

Przedmiot 
ubezpieczenia 

Suma Ubezpieczenia (PLN) Stawka Składka 

Grupa 1 KST 39 765 424,99   

Grupa 2 KST    

Grupa 3 KST 1 078 380,00   

Grupa 4 KST 1 622 242,34   

Grupa 5 KST 7 802,94   

Grupa 6 KST 3 296 705,90   

Grupa 7 KST ---   

Grupa 8 KST 15 349 726,50    

RAZEM    

 

Przedmiot ubezpieczenia 

Suma 
ubezpieczenia 

(PLN) 
Stawka Składka 

Środki obrotowe własne i powierzone 600 000,00   

Mienie niskocenne 3 000 000,00   

Nakłady adaptacyjne 200 000,00   

Mienie pracownicze 75 000,00   

Wartości pieniężne (również poza schowkami 

ogniotrwałymi) 

25 000,00 
 

 

RAZEM    

 

Dla ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku oraz 
dewastacji mają zastosowanie poniższe limity 

odpowiedzialności: 
Stawka Składka 

Środki trwałe (w tym m.in.: maszyny, 
urządzenia sprzęt elektroniczny, mienie 

niskocenne) 

50 000,00 
 

 

Pozostałe mienie (w tym m.in. środki 
obrotowe, mienie osób trzecich, mienie 

pracownicze) 

50 000,00 
 

 

Gotówka w lokalu 10 000,00   

Przedmioty szklane 20 000,00   

RAZEM    

 

2. Składka łączna słownie: 

…………………………….………………………………………………………………..złotych……………….groszy 

  

_________________ ________________________________________ 

miejscowość, data /podpis - za Wykonawcę/ 



WSZ.DAT.261/6/2016 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza Oferty 

 
Informacje dotyczące ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i medycznego w systemie od 

wszystkich ryzyk 

   

Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie w ubezpieczeniu (podać rodzaj warunków 

ubezpieczenia i datę uchwalenia/wejścia w życie) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

1. Wartość mienia do ubezpieczenia. Stawka: 

Za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, składka naliczana będzie od zadeklarowanych przez 

Zamawiającego sum ubezpieczenia.  

 

Przedmiot 

ubezpieczenia 

Suma ubezpieczenia  

(w PLN) 
Stawka Składka 

Sprzęt medyczny 2 432 760,91   

Sprzęt elektroniczny 4 695 353,76   

Sprzęt użyczony 506 300,80 
  

RAZEM: 
   

 

 

2. Składka za wymagany okres ubezpieczenia: 

 

…………………………zł…………gr 

 

słownie: 

…………………………….………………………………………………………………..złotych……………….groszy 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ ________________________________________ 
miejscowość, data /podpis - za Wykonawcę/ 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 do Formularza Oferty 

 
Informacje dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą 

 

 

Podstawa zawarcia ubezpieczenia: 

- Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 112 poz. 654 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 r. nr 293 poz. 

1729). 

 

1. Suma gwarancyjna na każdy 12-miesięczny okres ubezpieczenia. Składka za 24 miesięczny 

okres ubezpieczenia: 

 

Suma gwarancyjna - równowartość w złotych kwoty 100 000 euro na jedno zdarzenie i 500 000 euro na 

wszystkie zdarzenia. 

 

2. Składka za wymagany okres ubezpieczenia: 

 

…………………………zł…………gr 

 

słownie: 

…………………………….………………………………………………………………..złotych……………….groszy 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ ________________________________________ 

miejscowość, data /podpis - za Wykonawcę/ 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 do Formularza Oferty  

 

Informacje dotyczące nadwyżkowego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

 

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie w ubezpieczeniu (podać rodzaj warunków 

ubezpieczenia i datę uchwalenia/wejścia w życie)  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

1. Suma gwarancyjna na każdy 12-miesięczny okres ubezpieczenia. Składka za 24 miesięczny 

okres ubezpieczenia: 

 

Suma gwarancyjna - na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi  200 000,00 zł , z 

uwzględnieniem Załącznika nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia  

 

2. Składka za wymagany okres ubezpieczenia: 

 

…………………………zł…………gr 

 

słownie: 

…………………………….………………………………………………………………..złotych……………….groszy 

 

 

 

 

 

 

_________________ ________________________________________ 

miejscowość, data /podpis - za Wykonawcę/ 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 do Formularza Oferty 

 

Informacje dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z 

prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem 

 

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie w ubezpieczeniu (podać rodzaj warunków 

ubezpieczenia i datę uchwalenia/wejścia w życie)  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

1. Suma gwarancyjna na każdy 12-miesięczny okres ubezpieczenia. Składka za 24 miesięczny 

okres ubezpieczenia: 

 

Suma gwarancyjna - na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi  500 000,00 zł , z 

uwzględnieniem opisu zawartego w Załączniku nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – warunki 

ubezpieczenia  

 

2. Składka za wymagany okres ubezpieczenia: 

 

…………………………zł…………gr 

 

słownie: 

…………………………….………………………………………………………………..złotych……………….groszy 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ ________________________________________ 

miejscowość, data /podpis - za Wykonawcę/ 
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       ZAŁĄCZNIK NR 6 do Formularza Oferty  

 

Informacje dotyczące klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnych fakultatywnych 

 

 

Nazwa kryterium Akceptacja 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  

Przyjęcie klauzuli 168 godzin  

Zniesienie franszyzy integralnej w szkodach rzeczowych  

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

Podwyższenie limitu w ryzyku katastrofy budowlanej do 15 000 000,- zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia 

 

Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu z limitem odszkodowawczym  1 000 000,- 

zł. na jedno i wszystkie zdarzenia 

 

Przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia  

Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu 
otaczającym 

 

Przyjęcie podanej klauzuli kradzieży stałych elementów budynków i budowli z limitem 
odszkodowawczym 20 000,- zł. na jedno i wszystkie zdarzenia 

 

Przyjęcie podanej klauzuli dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia  

Zniesienie franszyzy integralnej w szkodach rzeczowych  

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

Przyjęcie podanej klauzuli szybkiej likwidacji szkód  

Zniesienie udziału własnego  

Pozostałe klauzule dodatkowe i postanowienia szczególne łączne 

Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego  

Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej  

Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia  

Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka  

Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności  

Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania  

W kolumnie „Akceptacja” w wierszu dotyczącym akceptowanej klauzuli dodatkowej lub postanowień 
szczególnych proszę wpisać słowo „Tak”  przypadku przyjęcia danej klauzuli lub postanowienia 

szczególnego oraz słowo „Nie” w przypadku nie przyjęcia. Brak słowa „Tak” lub „Nie” uznany zostanie 
jako niezaakceptowanie danej klauzuli lub postanowienia szczególnego.  

UWAGA: 
W przypadku przyjęcia danej klauzuli lub postanowienia szczególnego, lecz w innej wersji niż podana w 
niniejszej specyfikacji, Zamawiający nie przyzna punktów dodatkowych. 
 

 

 

_________________ ________________________________________ 

miejscowość, data /podpis - za Wykonawcę/ 


