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FORMULARZ CENOWY DO CZĘŚCI NR I 

 

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi przetargu p.n. 

„Kompleksowe ubezpieczenia maj ątkowe wraz z odpowiedzialno ścią cywiln ą, ubezpieczenia 

komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej stra Ŝy po Ŝarnej od dnia 01.01.2013r. do 

dnia 31.12.2014r.” dla Gminy Pilchowice. Dotycz ącej cz ęści nr I – Ubezpieczenia maj ątkowe 

wraz z odpowiedzialno ścią cywiln ą w okresie od 01-01-2013 r. do 31-12-2014 r. 

My niŜej podpisani zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w określonym terminie  

za cenę brutto :.......................................PLN  

Słownie .......................................................................................... 

Wyliczenie ceny brutto   

Cena brutto = Uog + Ukd  + Ue + Ukz + Usz + Uoc  

Gdzie: 

Uog =cena umowy ubezpieczenia od ognia i innych zda rzeń losowych,  

L
p. Przedmiot ubezpieczenia Warto ść przyj ęta do 

ubezpieczenia 

Suma 
ubezpieczenia 

(PLN) 

Cena 
ubezpieczeni

a (PLN) 

Stawka % lub 
‰ za cały 

okres ubezp.  

1 
Budynki. Budowle z wyjątkiem 

mienia  
w pozycji nr 2 

Księgowa Brutto 29 200 000,00   

2 

Grupa II, wszystkie sieci, 
przyłącza kanalizacyjne, 
przyłącza wodociągowe, 
drogi, chodniki, place itp.  

z wyjątkiem mienia w pozycji nr 
1 

Księgowa Brutto 50 000,00   

3 

Mienie z wykazu środków 
trwałych i innych wykazów, 

przedmioty niskocenne, 
maszyny, urządzenia, itp. nie 

ujęte  
w Ŝadnej ewidencji a będące 
własnością Zamawiającego, 
księgozbiory. Z wyjątkiem 
mienia z pozycji nr 1 i nr 2 

Księgowa Brutto 1 500 000,00   

4 Środki obrotowe (zapasy 
magazynowe) Cena nabycia 5 000,00   

5 
Nakłady adaptacyjne, 

inwestycyjne we własnych i 
obcych środkach trwałych 

odtworzeniowa 200 000,00   

Uog =   

Ukd =cena umowy ubezpieczenia od kradzie Ŝy, rabunku i dewastacji, 
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Lp. Przedmiot ubezpieczenia 

System 
ubezpieczeni

a 

Suma 
ubezpieczenia 

(PLN) 

Cena 
ubezp. 
(PLN) 

Stawka % 
lub ‰ za 

cały okres 
ubezp. 

 
1 

Mienie z wykazu środków trwałych 
i innych wykazów, przedmioty 

niskocenne, maszyny, urządzenia, 
itp. nie ujęte w Ŝadnej ewidencji a 

będące własnością 
Zamawiającego, księgozbiory 

Na pierwsze 
ryzyko 

20 000,00   

 
2 

Elementy budynków i budowli 
(między innymi elementy 

ogrodzenia, sprzęt oświetleniowy, 
pokrywy włazów, studzienek 
kanalizacyjnych, elementy 

reklamowe, rynny, drzwi itp.) z 
włączeniem ryzyka kradzieŜy 

zwykłej 

Na pierwsze 
ryzyko 

10 000,00   

3 Środki obrotowe (zapasy 
magazynowe) 

Na pierwsze 
ryzyko 

5 000,00   

Ukd=   

 

Ue =cena umowy ubezpieczenia sprz ętu elektronicznego  

 
Lp. 

Przedmiot ubezpieczenia  
(Sprzęt elektroniczny, 

przyjmuje si ę do 
ubezpieczenia bez wzgl ędu 

na wiek) 

System 
ubezpieczenia  

Suma 
ubezpieczenia 

(PLN) 

Cena 
ubezpieczenia 

(PLN) 

Stawka % 
lub ‰ za 

cały okres 
ubezp. 

 
1 Sprzęt komputerowy 

Księgowej 
Brutto 

908 000,00   

 
2 Pozostały sprzęt: centrale, 

kopiarki, faksy itp. 
Księgowej 

Brutto 
691 000,00   

 
3 

Sprzęt przenośny: 
komputery, kamery, 

urządzenia specjalistyczne 
itp. 

Księgowej 
Brutto 

283 000,00   

 

4 Oprogramowanie 
Księgowej 

Brutto 
50 000,00   

Ue=   
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Ukz =cena umowy ubezpieczenia kosztów naprawy zabez pieczeń  

 
Lp. 

Przedmiot ubezpieczenia  System 
ubezpieczenia 

Suma 
ubezpieczenia 

(PLN) 

Cena 
ubezpieczenia 

(PLN) 

Stawka % 
lub ‰ za 

cały okres 
ubezp. 

 
1 

Koszty naprawy lub 
wymiany utraconych, 

zniszczonych lub 
uszkodzonych 

zabezpieczeń łącznie z 
kosztami usunięcia 

uszkodzeń ścian, podłóg, 
dachów, okien i drzwi 

Na pierwsze 
ryzyko 

5 000,00   

Ukz=   

Usz =cena umowy ubezpieczenia szyb i innych przedmi otów od stłuczenia  

 
Lp. 

Przedmiot ubezpieczenia System 
ubezpieczenia 

Suma 
ubezpieczeni

a (PLN) 

Cena 
ubezpieczenia 

(PLN) 

Stawka % 
lub ‰ za cały 
okres ubezp.  

 
1 

Oszklenie ścian i dachów, 
szyby okienne i drzwiowe (w 

tym szyby specjalne, 
antywłamaniowe), szyldy, 

tablice reklamowe, itp. 
Pierwsze ryzyko 

10 000,00 

  

 
2 

Ryzyka dodatkowe: koszty 
demontaŜu, montaŜu, 

transport; koszty ustawienia 
i rozebrania rusztowań, 

koszty wykonania znaków 
reklamowych 

W granicach 
sumy 

ubezpieczeni
a 

Usz=   

Uoc =cena umowy ubezpieczenia odpowiedzialno ści cywilnej zamawiaj ącego 

Przedmiot ubezpieczenia 
Suma 

ubezpieczenia 
(EURO) 

Suma ubezpieczenia 
(PLN) 

Cena 
ubezpieczenia 

(PLN) 

OC Deliktowo kontraktowa  500 000,00  

OC PRODUKTU z włączeniem ryzyka 
przeniesienia chorób zakaźnych, w tym 
zatruć pokarmowych 

 200 000,00  

OC z tytułu szkód w środowisku  
w tym koszty i następstwa akcji 
ratowniczej 

 200 000,00  

OC opiekunów wyjazdów, wycieczek itp.  200 000,00   

OC Pracodawcy  100 000,00  

Uoc=  
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Tabela wska źników do umowy ubezpieczenia odpowiedzialno ści cywilnej 

Przedmiot 
ubezpieczenia 

sposób (od obrotu, od sumy ubezpieczen ia itp.) 
obliczania ceny w ubezpieczeniu odpowiedzialno ści 

cywilnej  

Stawka %, ‰ lub 
kwotowa za cały 

okres ubezp. 
OC Deliktowo 
kontraktowa 

  

OC PRODUKTU    

OC z tytułu szkód 
 w środowisku    

OC opiekunów 
wyjazdów, wycieczek itp. 

  

OC Pracodawcy   

 


