
Załącznik nr 3.2 do SIWZ Część 3.
jednocześnie Załącznik nr 3 do Umowy na Część 3.

Formularz cenowy

NAZWA  WYKONAWCY: .........................................................................................................................................

ADRES SIEDZIBY: ...................................................................................................................................................

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne  prowadzonym  w  trybie
przetargu nieograniczonego na Część 3 pn. „Ubezpieczenie komunikacyjne Gminy-Miasto
Płock i jednostek organizacyjnych Gminy”
oferujemy wykonanie zamówienia z uwzględnieniem następujących stawek/składek:

I. Ubezpieczenie OC  

1. Podstawą zawarcia ubezpieczenia OC jest:
Ustawia  z  dnia  22  maja  2003  o  ubezpieczeniach  obowiązkowych,  Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 473)

2. Składka:

Rodzaj pojazdu Ilość

pojazdów

Składka w PLN za

jeden  pojazd

(brutto)

Łączna  składka  za

wszystkie  pojazdy

za  12  miesięcy

(brutto)

Łączna  składka  za

wszystkie  pojazdy

za  26  miesięcy

(brutto)

autobus 6

ciągnik samochodowy 1

ciągnik rolniczy 7

ciężarowy do 2t. ład. 27

ciężarowy powyżej 2t. ład. 18

osobowy 40

przyczepa 12

specjalny 13

wolnobieżny 10

Całkowita cena ubezpieczenia w zakresie OC w okresie od 01.01.2019 roku do 28.02.2021 roku

 wynosi _____________________________,______ zł

(słownie złotych…………………………………………………………..…………………………………………………………..)



II. Ubezpieczenie AC

1. Podstawą zawarcia ubezpieczenia AC są Ogólne Warunki Ubezpieczenia (podać należy nr 
jeżeli jest), i datę uchwalenia/wejścia w życie: 

…………………………………………….........................................................................................
2. Składka:

Rodzaj pojazdu Suma

ubezpieczenia

*

Stawka Łączna  składka

za  wszystkie

pojazdy  za  12

miesięcy (brutto)

Łączna składka za

wszystkie pojazdy

za  26  miesięcy

(brutto)

autobus 766 448 zł

ciągnik rolniczy 57 960 zł

ciężarowy do 2t. ład. 339 658 zł

ciężarowy powyżej 2t. ład. 59 620 zł

osobowy 1 644 434 zł

specjalny 1 506 797 zł

wolnobieżny 569 826 zł

Całkowita cena ubezpieczenia w zakresie AC w okresie od 01.01.2019 roku do 28.02.2021 roku

 wynosi _____________________________,______ zł

(słownie złotych…………………………………………………………..…………………………………………………………..)

*Suma ubezpieczenia AC zgodnie z załączonym wykazem pojazdów, suma ubezpieczenia brutto. Wartość
pojazdów wskazaną w załączniku należy przyjąć do przedstawienia ceny oferty. 

III. Ubezpieczenie NNW

1. Podstawą zawarcia ubezpieczenia NNW są Ogólne Warunki Ubezpieczenia ( podać należy nr 
jeżeli jest), i datę uchwalenia/wejścia w życie:

…………………………………………………………………....................................................................
2. Składka:

Rodzaj pojazdu Ilość

pojazdów

Składka  za  jeden

pojazd  za  12

miesięcy

Łączna  składka  za

wszystkie  pojazdy

za  12  miesięcy

(brutto)

Łączna  składka  za

wszystkie  pojazdy

za  26  miesięcy

(brutto)

autobus 4

ciągnik samochodowy 1



ciągnik rolniczy 5

ciężarowy do 2t. ład. 26

ciężarowy powyżej 2t. ład. 17

osobowy 37

specjalny 12

wolnobieżny 10

Całkowita cena ubezpieczenia w zakresie NNW w okresie od 01.01.2019 roku do 28.02.2021 roku

 wynosi _____________________________,______ zł

(słownie złotych…………………………………………………………..…………………………………………………………..)

IV. Ubezpieczenie ASS – Wariant Rozszerzony

1. Podstawą zawarcia ubezpieczenia ASS są Ogólne Warunki Ubezpieczenia (podać należy nr 
jeżeli jest), i datę uchwalenia/wejścia w życie:

…………………………………………………………………....................................................................
2. Składka:

Rodzaj pojazdu Ilość

pojazdów
Składka  za  jeden

pojazd  za  12

miesięcy

Łączna  składka  za

wszystkie  pojazdy

za  12  miesięcy

(brutto)

Łączna  składka  za

wszystkie  pojazdy

za  26  miesięcy

(brutto)

ciężarowy powyżej 2t. ład. 2

osobowy 9

Całkowita cena ubezpieczenia w zakresie ASS w okresie od 01.01.2019 roku do 28.02.2021 roku

 wynosi _____________________________,______ zł

(słownie złotych…………………………………………………………..…………………………………………………………..)

V. CENA ŁĄCZNA ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Łączna  cena  za  realizację  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  OC/AC/NNW/ASS  w  okresie

01.01.2019 roku do 28.02.2021 roku wynosi _____________________________________-______ zł

(słownie złotych……………………………………………………………………………………………….………………………………..)

Oświadczamy, że podana powyżej cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.



Klauzule fakultatywne

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne  prowadzonym  w  trybie
przetargu nieograniczonego na Część 3 pn. „Ubezpieczenie komunikacyjne Gminy-Miasto
Płock  i  jednostek  organizacyjnych  Gminy”  oferujemy  wykonanie  zamówienia  z
uwzględnieniem następujących klauzul fakultatywnych:

Klauzule dodatkowe (fakultatywne)

Liczba

punktów

TAK / NIE

NIEPOTRZEBNE

SKREŚLIĆ

1 Wykonawca  odpowiada  za  szkody  wyrządzone  przez

kierującego  pojazdem  w  stanie  nietrzeźwości  albo  w

stanie  po  użyciu  narkotyków,  środków  odurzających,

środków  psychotropowych  lub  środków  zastępczych  w

rozumieniu  Ustawy  z  dnia  29  lipca  2005  roku  o

przeciwdziałaniu  narkomanii.  Do  niniejszej  klauzuli  nie

mają  zastosowania  franszyzy  przewidziane  w  umowie

ubezpieczenia.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w

każdym okresie ubezpieczenia: 50 000 zł. 

4 TAK / NIE

2 Wykonawca odpowiada za szkody powstałe umyślnie lub

wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczonego lub

inne osoby upoważnione do korzystania z pojazdu dla co

najmniej  jednego  zdarzenia  w  trakcie  trwania  roku

polisowego. 

4 TAK / NIE

3

Ustala się, że zakres ochrony obejmuje również zdarzenia,

które powstały w chwili, gdy osoba uprawniona i kierująca

ubezpieczonym pojazdem, w momencie powstania szkody

nie  posiadała  uprawnienia  do  kierowania  pojazdem,  a

brak  posiadania  uprawnienia  wynikał  z  faktu  utraty

ważności dokumentu

3 TAK / NIE

4 Rozszerzony zostaje zakres ochrony AC o szkody powstałe

wskutek uszkodzenia pojazdu przez przewożony ładunek. 

2 TAK / NIE

5 Utrata klucza do pojazdu lub sterownika do zabezpieczeń

przeciw kradzieżowych nie będzie dla zakładu ubezpieczeń

podstawą  do  odmowy  wypłaty  odszkodowania  –  limit

2 TAK / NIE



dwóch zdarzeń na rok. 

       Podpisano:............................................................................
     (pełnomocny przedstawiciel Wykonawcy)

Miejscowość............................., dnia .....................................
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