Załącznik nr 2
(pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
dotyczący badania rynku na usługę ubezpieczeń w roku 2021/2022
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Kuratorium Oświaty w Gdańsku 80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 24
2. Nazwa przedmiotu zamówienia
Usługa ubezpieczeń majątku będącego na stanie Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz
odpowiedzialności cywilnej.
3. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
4. Nazwa i adres wykonawcy
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
NIP ...........................................
5. Oferuję ubezpieczenie za cenę:
Okres ubezpieczenia
Suma
Roczna składka
- 12 miesięcy
ubezpieczenia co
ubezpieczenia – cena
od…..
najmniej
w zł z

L.p.

Wyszczególnienie

1

2

3

4

1

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

500 000,00 zł

08.08.2021 r.

100 000,00 zł

08.08.2021 r.

2

3

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
podczas organizowanych konferencji,
szkoleń, spotkań oraz mienia
najmowanego
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych
żywiołów
tym ubezpieczenie budynku na ul. Wały
Jagiellońskie 24, pakiet ryzyk, następstwa
szkód wodociągowych

2 000000,00 zł

08.08.2021 r.

4

Ubezpieczenie mienia od wandalizmu
(budynek na ul. Wały Jagiellońskie 24
Gdańsk)

10 000,00 zł

08.08.2021 r.

5

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów
od stłuczenia lub pęknięcia (budynek na
ul. Wały Jagiellońskie 24 Gdańsk)

20 000,00 zł

08.08.2021 r.

6

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (w
zał. 4a – laptopy;
tym laptopy z wyk. zał. nr 4a,
zał. nr 4b – szafa
ubezpieczenie szafy rakowej wraz z
rakowa.
oprzyrządzeniem zał. nr 4b)

08.08.2021 r.

7

Ubezpieczenie regałów jezdnych w
archiwum

08.08.2021 r.

załącznik nr 5

1

5

Ubezpieczenie samochodu Skoda Superb
2018 r. w zakresie OC, AC, NNW, Auto
Pomoc

8

03.12.2021 r.

Ubezpieczenie samochodu Skoda Octavia
2012 r. w zakresie OC, AC, NNW, Auto
Pomoc

9

10

11

12

13

Ubezpieczenie samochodu Skoda Octavia
III 2014 r. w zakresie OC, AC, NNW, Auto
Pomoc

17.12.2021 r.

17.12.2021 r.
załącznik nr 6

Ubezpieczenie samochodu Skoda Octavia
III 2013 r. w zakresie OC, AC, NNW, Auto
Pomoc

27.12.2021 r.

Ubezpieczenie samochodu Skoda Octavia
1.5 AMBITION 2019 r. w zakresie OC, AC,
NNW, Auto Pomoc

29.11.2021 r.

Ubezpieczenie majątku ruchomego, środki
obrotowe – gotówka (załącznik nr 7)

20 000,00 zł

08.08.2021 r.

RAZEM

Oferuję realizację zamówienia zgodnie z powyższym opisem za cenę:
netto: ............................. PLN (słownie: ....................................................................................................)
podatek VAT ...... % ................... (słownie ..................................................................................................)
brutto: ........................... PLN (słownie: ......................................................................................................)
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia na realizację usług ubezpieczeń dla Kuratorium
Oświaty w Gdańsku – oświadczamy, że :
-

firma nasza jest uprawniona do występowania w obrocie,
posiadamy niezbędne uprawnienia do wykonania zamówienia,
posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie
dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania prac określonych w
zapytaniu cenowym.
..............................................................................................................................................
imię i nazwisko

stanowisko (funkcja)

..............................................................................................................................................
imię i nazwisko

stanowisko (funkcja)

Data ..................... 2021 r.
.......................................................................

......................................................................
( czytelny podpis lub pieczęć i podpis osoby (osób)
uprawnionej do występowania w imieniu wykonawcy)

2

