
Załącznik nr

(Pieczęć oferenta)

REGON

FORMUTARZ OFERTY

W postępowaniu nr WAD.2601.34o.2o19 o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości poniżej 30 tys.
euro prowadzonego w trybie podstawowym na świadczenie usług ubezpieczenia w roku 2o2o w zakresle majątku
trwałego i ruchomego, ubezpieczenla komunikacyjnego (oc, Ac, Assistance, NNW) i odpowledziatności Cyrłlilnej dla
Wojewódzkiego lnspektoratu ochrony Roślin i Naslennictwa we Wrocławtu.

oFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi
w zapytaniu ofertowym za wynagrodzenie (składkę):

l. Ubezpieczenlamaiątkowe:

Ątwt

1 2 3 4 5
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń
losowych ( w tym): x X x

Budynki, budowle nieruchomościa 5 555 210,18
Maszyny, u rządzenia, wyposażenieo 756028,75
Etykiety i Paszporty roślina 50 000

a Gotówka 3 000
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i

rabunkiem (w tym) x x x

Maszyny, urządzenia, wyposażeniea 200 000
Etykiety i Paszportyo 50 000
Gotówka od kradzieżya 3 000
Gotówka od rabunkua 3 000
Kradzież zwykła (fakultatywnie)a 4 000

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego X X X

Mobilny sprzęt elektronicznya t6l8tt,82
Stacjonarny sprzęt elektronicznya 3O8142,22

ilt

Kradzież zwykła (fakultatywnie}a 4 000
IV

Ubezpieczenie odpowiedzlalności cywilnej 100 000

Szkody w pojazdach pracowników
znajdujących się na parkingach
(fakultatywnie)

50 000

RAZEM x
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2. Ubezpieczeniakomunikacyine:

x x XX
Ubezpieczenie komunikacyjne

pojazdów zgodnie
zzał.5:

ustawowaoC pojazdów - 34 pojazdya

5 000
a NNW kierowców i

pasażerów - 33 pojazdy

631 600Autocasco - 33 pojazdya

V

Assistance-33 pojazdya

xxRAZEM

zł)

Klauzule

b

Uwzględntone w
ofercie
tak/nie

Przyznana wartość
punktów badanej

oferty

Maksymalna !Iość
Punktówtp. RODZAJ UBEZPIECZENIA

3 4 5I 2

Ubezpleczenie od ognia i innych zdarzeń
!osowych

x

20Ubezpieczenie typu All Risk

5Klauzula rzeczoznawców z limitem 20 000 zł

5Klauzula samolikwidacji z limitem 10 000 zł

5Klauzula dewastacji z limitem 50 000 zł

5
Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą
z limitem do 100 000 zł

20Brak franszyzy redukcyjnej

xil
Ubezpleczenie od kradzleży z włamaniem i
rabunku

10Kradzież zwykła z limitem 4 000,00 zł

Brak franszyzy redukcyjnej 20

xlll Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

10Kradzież zwykła z limitem 4 000,00 zł

Brak franszyzy redukcyjnej 20

xtv Ubezpleczenie odpowledzialności cytłlllnej

Szkody w pojazdach pracowników znajdujących
się na parkingach (dotyczy wszystkich
lokalizacii) z limitem 50 000,00 zł

10

20Brak franszyzy redukcyjnej

xv Ubezpieczenie komu nikacyine pojazdów
zgodnie z wymaganiaml
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Klauzula samolikwidacji z limitem 5 000,00 zł 10

Klauzula wyrównania okresu ubezpieczenia dla
nowo nabytych pojazdów 20

RAZEM 200

PUNKTY - WARUNKI OFERTY

Stała wartość pojazdów przez 72 m-cy 20

2.oświadczam, że:

a) Podpiszę W zaznaczonym terminie przedłożoną umowę na ubezpieczenie (wzór w załączeniu);
b) Ubezpieczenie realizowane będzie zgodnie z oWU (w załączeniu) i postanowieniami dodatkowymi zawartymi

w ofercie;
c) Znane są mi wszystkie warunki mające wpływ na zawarcie umowy;
d) Akceptuję termin i formę płatności.

3. Adres oferenta na który należy kierować korespondencję w trakcie postępowania oraz wskazanie osoby
odpowiedzialnej za kontakt z Ubezpieczonym:

Miejscowość, data podpis Oferenta
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