
WORD-WAT-2221-1-2/20 załącznik nr 2 
 do zapytania ofertowego 
 WORD-WAT-2221-1/20 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY  

 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa: ............................................................................................................................................................. 

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

Siedziba: ……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 

Numer telefonu: ........................................................  Adres e-mial:  ............................................................. 

Numer REGON: ..........................................................  Numer NIP:  ............................................................... 

Adres e-mail do korespondencji: ..................................................................................................................... 

Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym: ..................................................................................... 

 
  Zamawiający: 
 

  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  
  w Bielsku-Białej 
  Al. Armii Krajowej 220 A 
  43-316 Bielsko-Biała 
  tel./fax  33 829 67 00 
 NIP: 547-18-23-270 
 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie całego mienia Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej z wyłączeniem pojazdów oraz ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej Ośrodka, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 

z wymogami Zamawiającego zawartymi w Programie Ubezpieczenia (WORD-WAT-2221-1-1/20), oferując 

wymienione poniżej ceny za poszczególne ubezpieczenia: 

Lp. Rodzaj ubezpieczenia 
Cena ubezp. 

netto w zł 

Stawka 
podatku 

VAT 

Cena ubezp. 
brutto w zł 

Okres 
ubezpieczenia 

1. 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i 
kontraktowej – część II Programu Ubezpieczenia 

   

od 14.05.2020 r. 
do 13.05.2021 r. 

2. 
ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem 
i rabunku – część III Programu Ubezpieczenia 

   

od 14.05.2020 r. 
do 13.05.2021 r. 

3. 
ubezpieczenie szyb od stłuczenia – część IV Programu 
Ubezpieczenia 

   

od 14.05.2020 r. 
do 13.05.2021 r. 

4. 
ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń 
losowych – część V Programu Ubezpieczenia 

   

od 14.05.2020 r. 
do 13.05.2021 r. 

5. 
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich 
ryzyk – część VI Programu Ubezpieczenia 

   

od 14.05.2020 r. 
do 13.05.2021 r. 

 
Cena brutto za wszystkie ubezpieczenia wynosi ………….……………………………………………………. zł. 
 
Słownie: …….…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

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

 

 



 
 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i w pełni akceptujemy treść zapytania ofertowego oraz załącznika 

nr 1 tj. Programu Ubezpieczenia (WORD-WAT-2221-1-1/20), nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz 

uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym 

oraz w załączniku nr 1 tj. Programie Ubezpieczenia.  

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

4. Oświadczamy, że podana powyżej cena ofertowa zawiera w sobie wszystkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do niego.    

5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny 

z warunkami / parametrami jakościowymi i organizacyjnymi określonymi w zapytaniu ofertowym oraz 

załącznikach do niego. 

6. Wszystkie dane zawarte w naszej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty. 

7. Oświadczamy, że w przypadku pozyskania danych osobowych od osób trzecich dla prowadzonego 

postepowania, wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 oraz art. 14 

rozporządzenia 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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym 

postępowaniu. 

 

 Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty*: 

1) ………………………………………………………………………………………….. 

2) ………………………………………………………………………………………….. 

3) ………………………………………………………………………………………….. 

4) ………………………………………………………………………………………….. 

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

                  (miejscowość, data)  (pieczęcie i podpisy osób uprawnionych 
    do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

* jeżeli dołączone są kopie dokumentów to muszą być poświadczone przez Wykonawcę za zgodność 
z oryginałem 
 


