Załącznik Nr 1 do SIWZ

…………… 2016 r.

Pełna nazwa Wykonawcy ________________________________
__________________________________
Siedziba i adres _________________________________________
Nr telefonu i numer faksu ________________________________
NIP ___________________________________________________
REGON ________________________________________________
Województwo __________________________________________
e-mail _________________________________________________
adres http:// ____________________________________________

OFERTA

dla
Stadion Miejski Sp. z .o.o.
Ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
Stadionu Miejskiego Sp. z o.o. w Białymstoku

my niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i dokładny adres Wykonawcy, a w przypadku podmiotów występujących wspólnie - podać nazwy
i adresy wszystkich wspólników spółki lub członków konsorcjum)
1. składamy ofertę na wykonanie, w zakresie określonym w Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ);
2. cena oferty, wyliczona zgodnie ze sposobem określonym w Formularzu cenowym, wynosi
…………………… *złotych.
3. szczegółowe ceny za poszczególne rodzaje ubezpieczeń przedstawia załącznik nr 1a –
szczegółowy formularz cenowy oraz warunków fakultatywnych.

4. ceny jednostkowe podane w Formularzu cenowym uwzględniają wszystkie elementy cenotwórcze, w szczególności wszystkie koszty i wymagania Zamawiającego odnoszące się do
przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ i konieczne dla prawidłowej jego realizacji.

5. Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że wybór przedmiotowej oferty**):
a) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
b) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w zakresie
i wartości (w tym w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami to Zamawiający będzie płatnikiem podatku od towarów i usług – podatku VAT - oraz będzie
zobowiązany do przekazania go na rachunek właściwego urzędu skarbowego; oraz w
przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów):
_______________________________________________________________________________
[należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług]

5.
6.

zobowiązujemy się wykonać cały przedmiot zamówienia przez okres określony w SIWZ;

oświadczamy, że akceptujemy zawarty w SIWZ wzór umowy i zobowiązujemy się,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą i na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

Oświadczamy, że:
1) przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie***)
2) powierzymy podwykonawcom realizację następujących części zamówienia: ***)
_______________________________________________________________________________
7.

część (zakres) przedmiotu zamówienia

_________________________________________________________________________________
część (zakres) przedmiotu zamówienia oraz nazwa (firma) i adres podwykonawcy

________________________________________________________________________________
część (zakres) przedmiotu zamówienia oraz nazwa (firma) i adres podwykonawcy

8.

Oświadczamy, że informacje i dokumenty ___________________________________________
_______________________________________________________________________________

(tylko, jeśli dotyczy - podać nazwę dokumentu, nr załącznika, nr strony)

nie mogą być udostępnione, gdyż są zastrzeżone jako informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
W załączeniu przedkładamy uzasadnienie, że zastrzeżone informacje są tajemnicą przedsiębiorstwa.
9.

Wadium należy zwrócić na rachunek nr ________________________ w banku
_______________________ (dotyczy formy pieniężnej).

10. Korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: ________

_____________________________________________________________________
nr telefonu_____________________________
nr faksu________________________________
e-mail__________________________________

11. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1)
2)
3)
4)

_______________________
_______________________
_______________________
…………

________________________________________
czytelny podpis lub podpis i stempel osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
*)
cenę oferty należy podać z dokładnością do 1 grosza, to znaczy z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku,
**)
niepotrzebne skreślić; w przypadku nie skreślenia (nie wskazania) żadnej z ww. treści oświadczenia i niewypełnienia powyższego pola oznaczonego: „należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i
usług” - Zamawiający uzna, że wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
***)
niepotrzebne skreślić; w przypadku nie wykreślenia którejś z pozycji i nie wypełnienia pola w pkt 8 ppkt
2) lub 3) oznaczonego: „część (zakres) przedmiotu zamówienia”, „część (zakres) przedmiotu zamówienia oraz nazwa (firma) podwykonawcy” - Zamawiający uzna, odpowiednio, że Wykonawca nie zamierza powierzyć
wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom i Wykonawca nie polega na zasobach podwykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Ogłoszeniu o zamówieniu

Załącznik nr 1a do SIWZ - Szczegółowy formularz cenowy oraz warunków fakultatywnych
Szczegółowy formularz cenowy – wszystkie rodzaje ubezpieczeń
Przedmiot ubezpieczenia
I

A.
B.
C.

D.

II

Ubezpieczenie mienia od
wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczenia komunikacyjne

RAZEM

Suma ubezp. /
gwaran. w zł
(podstawowe)
III

240 598 302,68 zł
21 182 256,74 zł
5 000 000,00 zł

zgodnie z SIWZ

Stawka/
składka jednostkowa
IV

‰
%
%
zgodnie ze
szczegółowym wykazem składek
komunikacyjnych

Składka
(12 miesięcy)
V

Składka
(24 miesiące)
VI

A
(zł)

Opcje

VII

40 000,00

B
(%)

VIII

Składka
(24 miesiące)
z prawem
opcji (A+B)
IX

30 000,00
20 000,00

20 000,00

110 000,00

Instrukcja:
Kolumna IV: prosimy o podanie stawki rocznej w poszczególnych rodzajach ubezpieczenia.
UWAGA: dla ubezpieczenie od wszystkich ryzyk - stawka w promilach (‰), dla ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia
procentach (%),

Kolumna V: prosimy o podanie składki za 12 miesięcy (w przypadku pkt. D Ubezpieczenia komunikacyjne – prosimy o podanie łącznej składki
rocznej zgodnej ze szczegółowym wykazem składek komunikacyjnych)
Kolumna VI: prosimy o podanie składki za 24 miesiące
Kolumna VIII: prosimy o podanie składki za opcje B (przedłużenie umowy o kolejne 12 miesięcy) – składka równa składce 12 miesięcznej (kolumna V)
Kolumna IX: prosimy o podanie łącznej składki za 24 m-ce z uwzględnieniem prawa opcji A i B (suma kol. VI, VII oraz VIII)
Szczegółowy wykaz składek komunikacyjnych
L.p.

Numer rejestracyjny

Marka i typ pojazdu

Rodzaj pojazdu

1.

BI 7049A

Pronar T654

przyczepa ciężarowa
rolnicza

6.

BI 8930A

Rydwan A2700

przyczepa ciężarowa

Citroen Berlingo

samochód osobowy

2.
3.
4.
5.

BI 109F

BI 54178

BI 3836R
BI 311L

John Deere 3270
Mercedes Benz 212
D
John Deere LV03
3045R

RAZEM

ciągnik rolniczy

samochód osobowy

ŁĄCZNIE

ciągnik rolniczy

Suma ubezpieczenia AC
(netto)

AC

NNW

ASS

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

45 000,00 zł
n/d

36 550,00 zł

113 000,00 zł

OC

Składka za 12 miesięcy

n/d

n/d

n/d

Fakultatywne warunki ubezpieczenia
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - 18 %
Lp.

Warunek fakultatywny

Zamieszki i niepokoje społeczne, rozruchy, strajki i lokautów –
zwiększenie limitu do 5 000 000,00 zł
A1 Klauzula terroryzmu –
zwiększenie limitu do 5 000 000,00 zł

Brak zwiększenia
Klauzula ubezpieczenie mianie podczas rozbudowy i
przebudowy – zwiększenie limitu do 2 000 000,00 zł
A2 Klauzula katastrofy budowlanej –
zwiększenie limitu do 10 000 000,00 zł
Brak zwiększenia
Dewastacje bez związku z kradzieżą –
zwiększenie limitu do 1 000 000,00 zł
A3 Dewastacja (graffiti) –
zwiększenie limitu odpowiedzialności do 100 000,00 zł
Brak zwiększenia
Zalania, jeżeli do zalania przyczynił się zły stan techniczny
dachu –
A4
zwiększenie limitu do 750 000,00 zł
Brak włączenia

Liczb
Wybór*
a pkt.
10
0
10

10

10
0

Awaria (mechaniczna bądź elektryczna) –
włączenie do ochrony ubezpieczeniowej awarii maszyn i
A5 urządzeń łącznie z kosztami poszukiwania awarii w celu
zapobieżenia szkodzie – limit 200 000,00 zł

10

Koszty
usunięcia
awarii
–
włączenie
do
ochrony
ubezpieczeniowej kosztów usunięcia awarii urządzeń będących
A6
przyczyną powstania szkody – limit 50 000,00 zł

10

Przezorna suma ubezpieczenia –
A7 zwiększenie limitu odpowiedzialności do 4 000 000,00 zł

10

Brak włączenia

Brak włączenia

A8

Brak zwiększenia

Kradzież zwykła –
zwiększenie limitu do 50 000,00 zł
Brak zwiększenia

0

0

0

10
0

Koszty zabezpieczeń –
A9 dodatkowy limit 50 000,00 zł na naprawę zabezpieczeń w związku
z realizacja zdarzenia kradzieżowego lub dewastacji

5

Uzupełnienie limitów –
w
przypadku
wyczerpania
limitów
odpowiedzialności
A10 ubezpieczający będzie miał prawo do wystąpienia o uzupełnienie
limitów na warunkach zawartej umowy

10

Dodatkowe koszty działalności po szkodzie –
A11 zwiększenie limitu do 1 000 000,00 zł

5

Brak zwiększenia

Brak włączenia

Brak zwiększenia

RAZEM:

* - zaznaczyć „X” wybór

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – 7%
Lp.
Warunek fakultatywny

Zamieszki i niepokoje społeczne, rozruchy, strajki, lokauty –
zwiększenie limitu odpowiedzialności do 1 000 000,00 zł
B1 Klauzula terroryzm – zwiększenie limitu odpowiedzialności do 1
000 000,00 zł
Brak zwiększenia
Kradzież zwykła –
B2 zwiększenie limitu odpowiedzialności do 50 000,00 zł

Brak zwiększenia
Wirusy oraz hakerzy – włączenie odpowiedzialności za szkody
powstałe wskutek działania wirusów oraz hakerów w limicie
B3 20 000,00 zł

Brak włączenia
Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności – limit 50 000
zł (6 miesięcy – okres odszkodowawczy, czasowy udział własny – 2
dni, rozszerzenie ubezpieczenia również o sprzęt przenośny); w
ramach ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności rozumie
B4
się w szczególności pokrycie przez ubezpieczyciela następujących
kosztów: wynajęcia zewnętrznego systemu komputerowego w
przypadku awarii własnego, dodatkowe koszty pracy ludzi celem
Brak włączenia
B5

Franszyzy –
zniesienie wszystkich franszyz

0

0

0

100

Liczba Wybór*
pkt.
10
0

10
0

20
0

30

0

30

Brak obniżenia
* - zaznaczyć „X” wybór

0

RAZEM:

100

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – 15%
Lp.

Warunek fakultatywny

Suma gwarancyjna podstawowa –
C1 zwiększenie do 7 000 000,00 zł
Brak zwiększenia
OC podwykonawcy –
podwyższenie limitu odpowiedzialności do wysokości sumy gwaC2
rancyjnej
Brak zwiększenia
OC mienie przechowywane, kontrolowane, chronione –
zwiększenie limitu odpowiedzialności do 1 000 000,00 zł,
C3 a dla ryzyka „szatni” 300 000,00 zł

C4

Brak zwiększenia

do

Brak włączenia
Zasada słuszności – włączenie do ochrony ryzyka szkód osobowych do naprawienia których Ubezpieczony zobowiązany jest w
C7 oparciu o zasadę słuszności
Brak włączenia
Czyste straty finansowe –
C8 zwiększenie limitu odpowiedzialności do 1 000 000,00 zł
Brak zwiększenia

OC za pojazdy nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia
- zwiększenie limitu odpowiedzialności do wysokości sumy gwaC9
rancyjnej
Brak zwiększenia

20
0

5
0
10

Brak zwiększenia
OC za szkody spowodowane używaniem sztucznych ogni –
zwiększenie limitu odpowiedzialności do 1 000 000,00 zł

OC najemcy (ruchomości i nieruchomości) –
zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ruchomości
C5
500 000,00 zł
Brak zwiększenia
Wina umyślna –
C6 włączenie do ochrony winy umyślnej w limicie 100 000,00 zł

Liczba
Wybór*
pkt.

0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

5

Franszyza integralna –
brak - szkody rzeczowe
C10
Franszyza integralna –
500 zł szkody rzeczowe
* - zaznaczyć „X” wybór.

10
RAZEM:

0

100

________________________________________
czytelny podpis lub podpis i stempel osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Wykonawca:
_______________________________________________
___________________________________________pełna
nazwa/firma, adres

NIP/PESEL __________________________________
reprezentowany przez:

_____________________________________________

imię, nazwisko osoby składającej oświadczenie
______________________________________________________
podstawa –dokument upoważniający osobę do reprezentacji

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 1)

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą.

W związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
oświadczam:

Stadionu Miejskiego Sp. z o.o. w Białymstoku

1. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego

w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w
Rozdz. VIII ust. 1 pkt 2 . 2)

2. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, okre-

ślonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Rozdz. VIII ust. 1 pkt 2, polega na zasobach następującego podmiotu i w zakresie: 2)
Pełna nazwa i

adres podmiotu,
NIP/Regon

Nazwa i zakres zasobu udostępnionego Wykonawcy

3. Wykonawca

nie

podlega

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23) ustawy oraz art.24 ust.5 ustawy w zakresie wskazanym przez

Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. W stosunku do Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia
z postępowania na podstawie art. ………………………………………………. ustawy.

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 i 16-20 lub wskazanych przez Zamawiającego z art. 24 ust. 5 ustawy).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust.
8 ustawy, Wykonawca podjął następujące środki naprawcze: 2)

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

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

5. Oświadczam, że podmiot, na zasoby którego powołuje się wykonawca w celu potwier-

dzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wskazany w pkt. 2 Oświadczenia, nie podlega wykluczeniu z postępowania:

…………………………………………………………………………………………………
( podać nazwę i adres podmiotu/ów, NIP/Regon )

…………….………. dnia ………….……. r.
(miejscowość),

……………………………………………………

(podpis czytelny lub podpis i stempel imienny osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnianiu wymogów kapitałowych i posiadaniu aktywów spełniających warunki
określone w ustawie o działalności ubezpieczeniowej

Ja/My niżej podpisany/i

……………………………......................................................................................
(imię i nazwisko składającego/ych oświadczenie)

…………………………………………………………………………………………………………
będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy:

……………………………………….…………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy)

…………………………………………………………………………………………………………
(adres siedziby Wykonawcy)

przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
Stadionu Miejskiego Sp. z o.o. w Białymstoku
o ś w i a d c z a m/y,

że zgodnie z art. 146 ust 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. – o działalności ubezpieczeniowej

(Dz.U. Nr 11, poz. 66 z 2010r. z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, wykonawca spełnia wymogi

kapitałowe w zakresie posiadania środków własnych, w wysokości nie niższej niż margines
wypłacalności i nie niższej niż kapitał gwarancyjny

oraz

zgodnie z art. 154 ust 1 Ustawy, wykonawca spełnia wymogi posiadania aktywów, spełniających warunki, określone w Ustawie, w wysokości nie niższej niż wartość rezerw technicznoubezpieczeniowych w ujęciu brutto.
data …….………...

……………………………….……

(podpis składającego oświadczenie)

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Ja niżej podpisany _________________________________________________________________
imię i nazwisko składającego oświadczenie

będąc uprawnionym do reprezentowania Wykonawcy:

__________________________________________________________________________________
nazwa i siedziba Wykonawcy

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
Stadionu Miejskiego Sp. z o.o. w Białymstoku
niniejszym oświadczam, iż

- Wykonawca nie przynależy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.,
wraz z innym Wykonawcą (bądź innymi Wykonawcami) biorącymi udział w ww. postępowaniu *),
- Wykonawca jest członkiem grupy kapitałowej łącznie z: *)
Lp.

Nazwa Wykonawcy

______________________
miejscowość, data

*) niepotrzebne skreślić

Siedziba

_____________________________

podpis osoby składającej oświadczenie

