
Załącznik nr 3.1 do SIWZ Część 3.
jednocześnie Załącznik nr 3 do Umowy na Część 3.

Formularz Ofertowy

Część 3

Nazwa Wykonawcy:

Adres siedziby 

Dokument rejestrowy:

KRS, Wypis, Inny 
Nr

Nr REGON:
Nr NIP:

Telefon:
Faks:

Adres e-mail:

Osoba/osoby 

uprawniona/ne 

do podpisania oferty:

1 W odpowiedzi  na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.:

„Kompleksowa usługa ubezpieczenia Gminy-Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie

ubezpieczenia  mienia,  odpowiedzialności  cywilnej,  ubezpieczenia  osobowego  oraz  ubezpieczeń

komunikacyjnych” nr sprawy WZP.271.1.104.2018/AS. 

oferuję wykonanie Części 3. w/w zamówienia pn.: „Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Gminy-Miasto Płock

oraz jednostek organizacyjnych Gminy” za cenę:

………………………………………..……….…… zł  brutto*

słownie złotych: 

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

----------------------------------------------------
*Proszę o podanie wartości z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki
poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

2 Oferowana cena wynika ze szczegółowej  kalkulacji  zawartej  w Formularzu Cenowym,  sporządzonym zgodnie  z

załącznikiem nr 3.2. do SIWZ.

3 Oświadczenie złożone na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przesłane zostało mailem

na adres:  pr  zetargi@plock.eu  w dniu……………………………………………………………………

Poniżej informujemy:

hasło dostępu do pliku JEDZ………………………………………………………………………………………………….......

Oznaczenie zastosowane w wiadomości e-mail pozwalające na identyfikację Wykonawcy……………………………..
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3. Oświadczam/my, że:

1) podane  w  niniejszym  formularzu  ceny  jednostkowe  oraz  łączne  ceny  oferty  
(składki/stawki) są ostateczne i zawierają w sobie koszty Wykonawcy, jakie ponosi Zamawiający w przypadku
wyboru niniejszej oferty;

2) akceptujemy  w  pełni  warunki  ubezpieczenia  zawarte  w  Załączniku  nr  3  do  SIWZ stanowiącym  opis
przedmiotu zamówienia;

3) zamówienie zrealizujemy w okresie 26 miesięcy, od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 28 lutego 2021 r.

4) cena ofertowa zawiera wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia;

5) wybór niniejszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

6) zapoznaliśmy  się  ze  specyfikacją  istotnych  warunków zamówienia  i  nie  wnosimy  do niej  zastrzeżeń  oraz
uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty;

7) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj.  60 dni, licząc od dnia upływu
terminu składania ofert;

8) zapoznaliśmy  się  ze  wzorem  umowy  załączonym  do  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  jako
załącznik nr 3.3 do SIWZ i akceptujemy go bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

9) wszystkie informacje zawarte w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji  wykonawca
odpowiada zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego);

10) załączone do oferty oświadczenia i dokumenty opisują aktualny stan faktyczny i prawny;

11) Oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. **
Oferta  zawiera  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  zgodnie  z  art  8  ust.  3  ustawy  Pzp,
dokumenty  
z  napisem  "zastrzeżone"  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawnione. 
Na  potwierdzenie,  iż  wyżej  wskazane  dokumenty  i  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa
przedstawiamy uzasadnienie – w załączeniu.**

12) wraz z ofertą zostało wniesione wadium o wartości zł………..……..w formie…………. ………… 

Nr rachunku bankowego, na który należało będzie zwrócić wadium wniesione w pieniądzu** ……………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………
** niepotrzebne skreślić lub usunąć

4. Oświadczam/my, że (dotyczy tylko Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych):

1) statut naszego Towarzystwa przewiduje możliwość ubezpieczenia osób nie będących członkami Towarzystwa;

2) Zamawiający nie jest członkiem Towarzystwa i nie jest zobowiązany do udziału w pokrywaniu straty Towarzystwa
przez wnoszenie dodatkowej składki ubezpieczeniowej w całym okresie realizacji zamówienia, zgodnie z art. 111
ust. 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.  

3) składka  przypisana Zamawiającemu w okresie  realizacji  zamówienia  mieści  się  w 10  % składki  przypisanej
Towarzystwu przypadającej na osoby nie będące członkami Towarzystwa, zgodnie z art.  111 ust. 3 Ustawy o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.  

5. Oświadczam, że: (zakreślić właściwe)

               jestem małym przedsiębiorcą*

        jestem średnim przedsiębiorcą*

* Zamawiający definiuje małego i średniego przedsiębiorcę zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej.

Art. 105 (Mały przedsiębiorca)

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągał  roczny  obrót  netto  ze  sprzedaży  towarów,  wyrobów  i  usług  oraz  operacji  finansowych  nieprzekraczający
równowartości  w złotych 10 milionów  euro,  lub  sumy aktywów jego bilansu  sporządzonego na koniec  jednego z  tych lat  nie
przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Art. 106 (Średni przedsiębiorca)

     Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
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2) osiągał roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości
w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat  nie przekroczyły
równowartości w złotych 43 milionów euro.

6. Oświadczamy, że powierzamy** / nie powierzamy** podwykonawcom następującej części oferowanego zamówienia
...............................................................................………………………………………………………………………….

**Niepotrzebne skreślić. Brak skreślenia i  niewypełnienie pola oznaczać będzie, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom
wykonania części oferowanego zamówienia. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy/om proszę podać
zakres części zlecanej i nazwy firm lub imiona i nazwiska, oraz adresy znanych podwykonawców.

7. Wypełniłem  obowiązki  informacyjne  przewidziane  w  art.  13  lub  14  RODO   (rozporządzenie  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.  Urz.  UE  L 119  z  04.05.2016,  str.  1)  wobec  osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***
***  W przypadku  gdy  wykonawca  nie  przekazuje  danych osobowych  innych niż  bezpośrednio  jego dotyczących  lub  zachodzi
wyłączenie  stosowania  obowiązku  informacyjnego,  stosownie  do  art.  13  ust.  4  lub  art.  14  ust.  5  RODO treści  oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
 

8. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami zawiera ………… ponumerowanych Stron.

9. Załącznikami, stanowiącymi integralną część oferty są:

1) …………………….…..

2) …………………………

3) ………………………….

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

miejscowość i data
czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 
do reprezentowania Wykonawcy
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