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Załącznik nr 4 do SIWZ  znak sprawy: 1\VI\2019 

 
            

 

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

 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 
NIP: ……………………..………. 
REGON: ……………………….. 
KRS: ………………………..….. 
Tel.: ……………………………… 
Fax: …………………………..…. 
e-mail: …………………………. 

Głuchołaskie  Komunalne 
Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. 
Ul. Plac Basztowy 3 
48-340 Głuchołazy 

 
 
 
 
 
 

O F E R TA 
 

 Składając ofertę  na  „UBEZPIECZENIA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH W ADMINISTRACJI Głuchołaskiego 

Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.” zgodnie z SIWZ: Znak sprawy: 1\VI\2019 

oferujemy wykonanie zadania na następujących warunkach: 
 

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w SIWZ; 
Składka za 24-miesięczny okres ubezpieczenia dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń będących przedmiotem 
zamówienia w Zadaniu nr 1    wynosi …………............................... zł,  (słownie: 
….................................................................................................................................................................................) 
 
 

OFERTA CENOWA DLA ZADANIA NR 1: 
 
 

Rodzaj ubezpieczenia 
Przedmiot ubezpieczenia 

Suma gwarancyjna 
w PLN 

Składka 
za 1 
lokal 

Składka  za 
36 miesięcy  

w PLN 
 

Odpowiedzialność cywilna 
 

Ubezpieczenie OC wspólnot mieszkaniowych w związku z posiadaniem i 
zarządzaniem nieruchomościami 

500.000 
 
 

 

Klauzula cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych 100.000 

Włączenie szkód powodujących roszczenia pomiędzy osobami objętymi 
ubezpieczeniem oraz pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem, a 
ich podwykonawcami. 

Bez limitu 

Klauzula szkód wyrządzonych przez wspólnotę mieszkaniową członkom 
wspólnoty 

Bez limitu 

Klauzula OC za szkody z tytułu zalań 
 

Bez limitu 

Klauzula OC za szkody z tytułu przepięć 
 

Bez limitu 

OC za podwykonawców 
 

Bez limitu 

Odpowiedzialność cywilna- ubezpieczenie nadwyżkowe 
 

Ubezpieczenie OC nadwyżkowe wspólnot mieszkaniowych 10.000.000   

Włączenie szkód wynikłych bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku 
lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu  
jakichkolwiek substancji niebezpiecznych 

Bez limitu  

Klauzula szkód wyrządzonych przez wspólnotę mieszkaniową członkom 
wspólnoty 

Bez limitu 

Rodzaj ubezpieczenia 
Przedmiot ubezpieczenia 

Suma  
ubezpieczenia w 

PLN 

Stawka 
w %  od 

SU 

Składka  za 
24 miesięcy  

w PLN 
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Mienie od wszystkich ryzyk 

Budynki, budowle z włączeniem klauzul i ryzyk 
Zgodnie z 

załącznikiem nr 6 

  

RAZEM SKŁADKA  ZA WSZYSTKIE UBEZPIECZNIA                             W ZADANIU NR 1 : 
  

 
 
 

KLAUZULE DODATKOWE 
Rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej  

dla odpowiedzialności cywilnej  
 
Zastosowanie klauzul dodatkowych jest brane pod uwagę przy ocenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej zgodnie  z 
zastosowaną punktacją (opis klauzul i punktacja z SIWZ). 
 

L.p. Klauzula Włączona 
TAK/NIE 

1 Klauzula reprezentantów  

2 Klauzula jurysdykcji  

3 Klauzula zapobieżenia szkodzie  

4 Klauzula ochrony prawnej  

5 Klauzula stempla pocztowego  

6 Klauzula aktualności ochrony  

 
 

KLAUZULE DODATKOWE 
Rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej  

dla majątku  
 
Zastosowanie klauzul dodatkowych jest brane pod uwagę przy ocenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej zgodnie  z 
zastosowaną punktacją (opis klauzul i punktacja z SIWZ). Klauzule obligatoryjne nie zostały wymienione jako nie 
modyfikujące punktacji oferty. 
 
 

L.p. Klauzula 
Włączona 
TAK/NIE 

1 Klauzula reprezentantów  

3 Klauzula pokrycia kosztów pracy nadzwyczajnej  

4 Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie  

5 Klauzula zapobieżenia szkodzie  

6 Klauzula jurysdykcji  

7 Klauzula automatycznego pokrycia  

8 Klauzula powiadomienia o szkodzie  

9 Klauzula stempla pocztowego  

10 Klauzula przewłaszczenia mienia  

11 Klauzula aktualności ochrony  

12 Klauzula płatności niezapadłych rat  

15 
Klauzula odstąpienia od konsumpcji sumy 
ubezpieczenia 

 

16 Klauzula prewencyjna  

17 Klauzula kosztów naprawy zabezpieczeń  

25 Klauzula 72 godzin   

26 Klauzula kosztów likwidacji szkody  

27 
Klauzula wandalizmu i kradzieży urządzeń 
zewnętrznych 

 

30 Klauzula likwidacji drobnych szkód  

32 Klauzula uszkodzenia przez obiekty sąsiadujące  

 
 

 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty. 
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 
3. Oświadczamy,  że  zgadzamy  się  na  warunki  ubezpieczenia  zawarte  w  SIWZ. 
4. Oświadczamy, że akceptujemy projekty umów/umowy, stanowiące/cej załącznik do niniejszej SIWZ i 

zobowiązujemy się  w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Wyrażamy zgodę na niezmienność składek dla przyjętego w ofercie zakresu ochrony przez cały okres 
obowiązywania umowy.  

6. Oświadczamy, że oferta zawiera/nie zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
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7.  Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącej jej integralną część są: 

1) ………………………………. 
2) ………………………………. 
3) ………………………………. 
4) ………………………………. 
5) ………………………………. 
6) ………………………………. 
7) ………………………………. 
8) ………………………………. 
9) ………………………………. 

 
 
 

 
 
 
   …………………………………………………                                                                                                                                                           ……………………………………………. 

                        Miejscowość i data                                                                                                              podpis osób uprawnionych 

                                                                 do składania oświadczeń 

                                                                woli w imieniu Wykonawcy  

 

 
 


