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FORMULARZ OFERTOWY 

  Pieczęć wykonawcy 
 
 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców składających wspólną ofertę 

  

  
 
Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktów 
Imię i nazwisko  

Adres  

Telefon  

Fax  

E-mail  
 
dla  
 

Gminy Pilchowice 
44-145 Pilchowice 

ul. Damrota 6 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dla zamówienia pn: „Kompleksowe 

ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne  

i ubezpieczenie członków ochotniczej straŜy poŜarnej od dnia 01.01.2013r. do dnia 

31.12.2014r.” oferujemy wykonanie usług zgodnie z wymogami określonymi w „Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia “: 

 
 

1. (*)W ofercie cz ęściowej nr I – Ubezpieczenia maj ątkowe wraz  

z odpowiedzialno ścią cywiln ą w terminie: od dnia 01-01-2013 r. do dnia  

31-12-2014 r. 

*Łączna cena oferty częściowej nr I wynosi .......................................zł brutto  

[słownie :...................................................................................], zgodnie z Formularzem 

cenowym do części nr I. 
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2. W ofercie cz ęściowej nr II –Ubezpieczenia komunikacyjne w terminie: od dnia  

01-01-2013 r. do dnia 31-12-2014 r. 

*Łączna cena oferty częściowej nr II wynosi .......................................zł brutto  

[słownie :...................................................................................], zgodnie z Formularzem 

cenowym do części nr II 

3. (*)W ofercie cz ęściowej nr III – Ubezpieczenie członków ochotniczej stra Ŝy po Ŝarnej 

w terminie: od dnia 01-01-2013 r. do dnia 31-12-2014 r. 

*Łączna cena oferty częściowej nr III wynosi .......................................zł brutto  

[słownie :...................................................................................], zgodnie z Formularzem 

cenowym do części nr III. 

 
4. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu 

składania ofert. 

5. Oświadczamy, Ŝe przyjmujemy do wiadomości i stosowania wszystkie warunki podane 

przez Zamawiającego w otrzymanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

6. Terminy płatności zgodnie z projektami umów będącymi załącznikami do SIWZ. 

7. Termin wykonania: zgodnie z SIWZ. 

8. Przyjmujemy do wiadomości, Ŝe obowiązuje nas wykonanie zamówienia zgodnie ze 

specyfikacją. 

9. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z projektem/ami/ umowy/ó/ który/e/ został/y/ 

zaakceptowany/Ne/ i zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia 

umowy w miejscu  i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Oświadczamy, Ŝe nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego 

samego zamówienia. 

11. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego – strony nr 1 do 3, są 

      (wpisać wszystkie załączniki wraz z numeracją stron) : 

     1) (**)Formularz cenowy do części nr …………  – wycena tabelaryczna  

         - str. Nr … do.......... 

 

2) (**)Formularz OWU i szczególnych warunków ubezpieczeń do części nr …….   

         – str. Nr…. do.. ….. 
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3) (**)Formularz cenowy do części nr ………..  – wycena tabelaryczna  - str. nr 

.......do......... 

4). (**)Formularz OWU i szczególnych warunków ubezpieczeń do części nr ………  

         -str. nr ......do........ 

5) (**)Formularz cenowy do części nr ………..  – wycena tabelaryczna  - str. nr 

.......do......... 

6). (**)Formularz OWU i szczególnych warunków ubezpieczeń do części nr ………  

         -str. nr ......do........ 

7)...............................................................................................str. nr ..........do.......... 

8)...............................................................................................str. nr ..........do.......... 

9)...............................................................................................str. nr ..........do.......... 

10).............................................................................................str. nr ..........do.......... 

11).............................................................................................str. nr ..........do.......... 

12).............................................................................................str. nr ..........do.......... 

13).............................................................................................str. nr ..........do.......... 

14).............................................................................................str. nr ..........do 

 

      

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

           ( podpis wykonawcy lub osoby upowaŜnionej ) 

 

       

 

 

 (*) niepotrzebne skreślić  
(**) w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę częściową na wybraną część naleŜy 
dołączyć formularz dotyczący danej części. 

 


