Załącznik nr 1
Dane Wykonawcy (Oferenta):
Pełna nazwa: ...........................................................
Adres:

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

Tel. i fax:

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

REGON: …………………… NIP: ……..………………

OFERTA
Do
Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy
43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2

Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie udzielenia zamówienia na
świadczenie usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz mienia SZChPiG w Bystrej, składamy
następującą ofertę:

1. Proponujemy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz mienia Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc
i Gruźlicy w Bystrej przez okres 10 miesięcy na warunkach określonych w siwz, a w zakresie
nieuregulowanym siwz, na warunkach wynikających z owu, za łączną składkę w wysokości:
.……......................................................................................................................................................................
słownie: .................................................................................................................................................................
w tym:
- składka za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: ……………………………………………….………
- składka za ubezpieczenie mienia od poŜaru i innych zdarzeń losowych: …………………….……………….
- składka za ubezpieczenie mienia od kradzieŜy z włamaniem i rabunku: ……………………………..……...
- składka za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: …………………………………………………………...
2. Zapewniamy moŜliwość płatności składki łącznej w …………… równych ratach, bez dodatkowych kosztów.
3. Gwarantujemy objęcie ochroną odpowiedzialności cywilnej zgodnie z obowiązującym prawem z tytułu
roszczeń dotyczących szkód powstałych ze zdarzeń zaistniałych w okresie trwania ubezpieczenia, choćby
poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakŜe przed upływem terminu przedawnienia, przy
czym przez pojecie:
- szkody osobowej rozumie się szkodę wynikłą z pozbawienia Ŝycia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,
- szkody rzeczowej rozumie się szkodę polegającą na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy.
4. Oświadczam, Ŝe brak jest podstaw do wykluczenia reprezentowanego przeze mnie podmiotu z postępowania
w oparciu o przesłanki wymienione w rozdz. V siwz.
5. Oświadczam, Ŝe spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. VI siwz.
6. Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z warunkami postępowania oraz warunkami realizacji zamówienia
określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz Ŝe akceptuję je bez zastrzeŜeń.
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7. Oświadczam,

Ŝe

uwaŜam

się

związany

złoŜoną

ofertą

do

upływu

terminu

wskazanego

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Oświadczam, Ŝe zamówienie zrealizujemy sami bez udziału podwykonawców.*
Oświadczam, Ŝe zamierzamy powierzyć nw. podwykonawcom ……………….…………………..
wykonanie następujących części zamówienia ………………………………..……………………………...*
8.. Ofertę składamy na ............. kolejno ponumerowanych stronach
* - niewłaściwe skreślić

.............................................................
(miejscowość i data)

..................................................................
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej)
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