
FORMULARZ OFERTOWY 

 PRZETARG NIEOGRANICZONY  
art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych         

  

Dane dotyczące oferenta 
 

Nazwa............................................................................................................................................ 

 

Siedziba......................................................................................................................................... 

 

Nr telefonu/faksu .......................................................................................................................... 

 

nr NIP............................................................................................................................................ 

 

nr REGON..................................................................................................................................... 

 

Godziny urzędowania:  

 

Dane dotyczące zamawiającego: 
URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie 

ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno 

Telefon / faks: 061 424 58 00 / 061 426 35 67 

Adres email: urbis@urbis.gniezno.pl  

 

Przedmiot zamówienia: 

CPV   66515100-4 

CPV   66515400-7 

CPV   66516000-0 

CPV   66516400-4 

CPV   66516500-5 

 

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w zakresie szczegółowym: 

1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych budynków wspólnot mieszkaniowych, 

budynków administrowanych oraz budynków stanowiących własność osób prywatnych 

zarządzanych przez URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie, 

2. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej budynków wspólnot mieszkaniowych, 

budynków administrowanych oraz budynków stanowiących własność osób prywatnych 

zarządzanych przez URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie, dla SU od OC 200 000 PLN/ dla każdej 

wspólnoty / dla każdego właściciela/ - li, 

3. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych budynków własnych URBIS Sp. z o.o. 

w Gnieźnie, maszyn, urządzeń i wyposażenia, wyposażenia budynków i ośrodków 

wypoczynkowych, komputerów stacjonarnych, kas fiskalnych, pozostałego sprzętu 

elektronicznego oraz notebooków, 

4. Ubezpieczenie od kradzieży a włamaniem oraz rabunku wyposażenia budynków i 

ośrodków wypoczynkowych, komputerów stacjonarnych, kas fiskalnych, pozostałego sprzętu 

elektronicznego, notebooków, 

5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego usługowo 

czynności zarządcy nieruchomości, 

6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pozostałej działalności URBIS Sp. z o.o. w 

Gnieźnie, odpowiedzialności cywilnej ryzyka szkód wynikających z rażącego niedbalstwa 

Ubezpieczającego lub osób za które on ponosi odpowiedzialność 

Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy od dnia 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.  

z wyjątkiem ubezpieczenia OC przedsiębiorcy wykonującego usługowo czynności 

zarządzania nieruchomościami w którego przypadku ubezpieczenie obejmuje  



okres od dnia 29 września 2015 r. do 28 września 2016 r. oraz odpowiedzialność 

cywilna Ubezpieczonego w związku z określoną w umowie działalnością prowadzoną 

przez Ubezpieczającego z rozszerzeniem o zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia 

negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku zgodnie z art. 125 Ustawy 

o odpadach Dz.U.2013 poz 21 od 14 lipca 2015r. do 13 lipca 2016r.  

 

 

Cena  za ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej ogółem wynosi: 
 

Nazwa ubezpieczenia Stawka w % Składka w PLN 
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 

budynków wspólnot mieszkaniowych, budynków 

administrowanych oraz budynków stanowiących własność 

osób prywatnych zarządzanych przez URBIS Sp. z o.o. w 

Gnieźnie,  

  

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej budynków 

wspólnot mieszkaniowych, budynków administrowanych 

oraz budynków stanowiących własność osób prywatnych 

zarządzanych przez URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie, dla SU 

od OC 200 000 PLN/1 budynek, 

  

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 

budynków własnych URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie, 

maszyn, urządzeń i wyposażenia, wyposażenia budynków i 

ośrodków wypoczynkowych, komputerów stacjonarnych, 

kas fiskalnych, pozostałego sprzętu elektronicznego oraz 

notebooków 

  

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 

budynków Zakładu Zagospodarowywania Odpadów 

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie, maszyn, urządzeń i 

wyposażenia, wyposażenia budynków, komputerów 

stacjonarnych, kas fiskalnych, pozostałego sprzętu 

elektronicznego 

  

Ubezpieczenie od kradzieży a włamaniem oraz rabunku 

wyposażenia budynków i ośrodków wypoczynkowych, 

komputerów stacjonarnych, kas fiskalnych, pozostałego 

sprzętu elektronicznego, notebooków, 

  

Ubezpieczenie od kradzieży a włamaniem oraz rabunku 

wyposażenia budynków ,komputerów stacjonarnych, 

pozostałego sprzętu elektronicznego w Zakładzie 

Zagospodarowywania Odpadów  

  

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy 

wykonującego usługowo czynności zarządcy 

nieruchomości, 

  

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pozostałej 

działalności URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie, 

odpowiedzialności cywilnej ryzyka szkód wynikających z 

rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób za które 

on ponosi odpowiedzialność 

  

Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w 

związku z określoną w umowie działalnością 

prowadzoną przez Ubezpieczającego z rozszerzeniem 

o zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia 

negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w 

środowisku zgodnie z art. 125 Ustawy o odpadach 

Dz.U.2013 poz 21 
 

  

 



Oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

            -   posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania prac związanych z realizacją  

                Zamówienia, 

            -   posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny,  

                a także pracowników zdolnych do wykonania zadania, 

            -  znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonania zadania  

                oraz jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym  ( bezwzględnie należy  

                dołączyć aktualny  wypis z  działalności gospodarczej lub KRS ), 

            -   zapoznałem się z treścią opisu istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń  

                co do  jego postanowień, 

            -   uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu  

                składania ofert,, 

            -   w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w miejscu i  

                 terminie określonym przez Zamawiającego, 

            -   nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień  

                 Publicznych. 

  

Dodatkowe zobowiązania: 
 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert. 

 

Inne informacje oferenta:  
1 ........................................................................... 

2 ........................................................................... 

3 ........................................................................... 

4 ........................................................................... 

 

Załączamy ogólne warunki ubezpieczenia w zakresie ryzyk objętych przedmiotem 

zamówienia stanowiące integralną część oferty i mające zastosowanie w zakresie 

nieuregulowanym w Specyfikacji i niniejszej ofercie. 

 

Ofertę składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________       ____________________________________ 

              (miejscowość, data)                                                         (imię i nazwisko)                     

                                                                            podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta 

 

 


