NR 54/PN/Adm/2013
Załącznik nr 3 (FORMULARZ OFERTY) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w
postępowaniu pod nazwą: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta. Instytut
Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN. Prace projektowe i nadzory
autorskie w ramach projektu „projekt techniczny modernizacji układu suszenia wraz z
układem kogeneracyjnym” w zakresie etapu III, tj. pilotażowego układu kogeneracyjnego
z silnikiem spalinowym dla Zakładu Przetwórstwa Biomasy w Szepietowie

FORMULARZ OFERTY- CZĘŚĆ OGÓLNA

………………………………………………..
(Pieczęć Wykonawcy)

………………………………………………..
(Data)
I.

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zarejestrowany adres Wykonawcy z numerem kodu pocztowego:………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon: ……………………………………………… Fax: ………………………………………………
NIP……………………………………………… Regon ………………………………………………
Internet: http: ……………………………………………… e-mail …………………………………@…………………………
Numer rachunku bankowego:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Składając

ofertę

w

postępowaniu

pod

nazwą

Ubezpieczenie

odpowiedzialności

cywilnej

projektanta. Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN. Prace projektowe i
nadzory autorskie w ramach projektu „projekt techniczny modernizacji układu suszenia wraz z
układem kogeneracyjnym” w zakresie etapu III, tj. pilotażowego układu kogeneracyjnego z
silnikiem spalinowym dla Zakładu Przetwórstwa Biomasy w Szepietowie zobowiązuję/emy się do
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
oraz

poniższymi

warunkami

oraz

proponuję/emy

składkę

ubezpieczeniową

określoną

w

Formularzu oferty- część szczegółowa, ustaloną zgodnie z wymogami opracowanej przez
Pełnomocnika Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. W przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązuję/ emy się, że umowa ubezpieczenia zostanie
zawarta na warunkach określonych w Załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia – Opis Przedmiotu Zamówienia – Warunki Ubezpieczenia, z uwzględnieniem
postanowień niniejszej Oferty.
3. Zobowiązuję/ emy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy
do dnia 31 marca 2014 r. (z retroaktywną datą odpowiedzialności ubezpieczyciela od dnia
01.05.2013 r.).
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4. Część/części prac wymaganych w zakresie zamówienia, jakie Wykonawca zamierza podzlecić
innemu podmiotowi zobowiązany (jeżeli dotyczy) oraz dane tego podmiotu (w tym pełna nazwa
oraz adres jego siedziby):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
5. Do umowy ubezpieczenia będą miały zastosowanie Ogólne/Szczególne warunki ubezpieczenia,
wskazane w Formularzu oferty- część szczegółowa.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z
jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, jak również, że uzyskaliśmy wszelkie
informacje niezbędne do złożenia niniejszej oferty i wykonania zamówienia.
7. Oświadczamy, że jesteśmy związani złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Ogólne Warunki Ubezpieczenia przed podpisaniem
umowy.
9. Oferta zawiera ………..… zapisanych i ponumerowanych stron.

………………………………………………..
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub
upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy
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UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza

FORMULARZ OFERTY- CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
CZĘŚĆ A - WYKONAWCA
Szczegółowe oznaczenie Wykonawcy/ów
Pełna nazwa Wykonawcy/ów z podaniem adresu

Lider konsorcjum (dotyczy Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Kontakt tel./fax.

Osoba kontaktowa ze strony Wykonawcy tel./fax., stanowisko służbowe

……….……………………………………………………………………………………….
(data, podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów
lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)
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CZĘŚĆ B – ZAKRES OFERTY
W ramach niniejszego postępowania składamy ofertę ubezpieczenia na:
Ubezpieczenie

odpowiedzialności

cywilnej

projektanta

dotyczącej

projektu

technicznego

modernizacji układu suszenia wraz z układem kogeneracyjnym” w zakresie etapu III, tj.
pilotażowego układu kogeneracyjnego z silnikiem spalinowym dla Zakładu Przetwórstwa Biomasy w
Szepietowie”.

CZĘŚĆ C – TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia obejmuje okres ubezpieczenia od dnia zawarcia umowy do dnia 31
marca 2014 r. (z retroaktywną datą odpowiedzialności ubezpieczyciela od dnia 01.05.2013 r.).
CZĘŚĆ D– TERMINY PŁATNOŚCI SKŁADKI:
Składka ubezpieczeniowa zostanie opłacona jednorazowo – składka płatna jednorazowo

do dnia

10.12.2013.

CZĘŚĆ E –OGÓLNE/ SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA:
Ogólne/ Szczególne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie do umowy ubezpieczenia (podać
rodzaj warunków ubezpieczenia i datę uchwalenia/wejścia w życie)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
CZĘŚĆ F – SUMA GWARANCYJNA:
Suma gwarancyjna wynosi 6.000.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia z
uwzględnieniem zakresu ubezpieczenia i limitów / podlimitów wskazanych w Załączniku nr 2 do
Specyfikacji

Istotnych

Warunków

Zamówienia

–

Opis

przedmiotu

zamówienia

warunki

ubezpieczenia.

CZĘŚĆ G – CENA ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA:
Składka za okres realizacji zamówienia wynosi

…………………………zł…………gr

słownie:………………………………………………………………………………………………złotych………………groszy

................................................................................
(data, podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów
lub upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)
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