Załącznik Nr 9 do SIWZ

OFERTA
Zamawiający:
Gmina Sokółka
Plac Kościuszki 1
16-100 Sokółka
.............................................
Nazwa i adres wykonawcy
(pieczątka)
Dane wykonawcy:
Nazwa: .............................................................................................................................
Siedziba: ........................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej: ...........................................................
Strona internetowa: ....................................................................
Numer telefonu: ..........................................................................
Numer faksu: ...............................................................................
NIP: ......................................... Regon: .......................................
OFERTA CENOWA
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:
Zadanie I:
Ubezpieczenie majątku i interesów Urzędu Miejskiego w Sokółce wraz z jednostkami
organizacyjnymi
Zadanie II:
Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Urzędu Miejskiego w Sokółce wraz z jednostkami
organizacyjnymi
Zadanie III:
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych
Urzędu Miejskiego w Sokółce.
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że :
Zadanie I. Ubezpieczenie majątku i interesów Urzędu Miejskiego w Sokółce wraz z jednostkami
organizacyjnymi
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ) z uwzględnieniem terminu realizacji zamówienia 12 i 36 miesięcy począwszy od
01.04.2017 r., z poszanowaniem umów aktualnych, zawartych wcześniej, za łączną cenę brutto:

a) …………………………………………….zł – za 12 miesięcy
(słownie………………………………………………………………………………………..zł)
b) …………………………………………….zł – za 36 miesięcy
(słownie………………………………………………………………………………………..zł)
Ubezpieczenie majątku i interesów Urzędu Miejskiego w Sokółce wraz z jednostkami
organizacyjnymi ustalonej wg następującej specyfikacji:

L
p.

1

Rodzaj ubezpieczenia

Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczenie od ognia
i innych zdarzeń
losowych

1. Urząd Miejski

Suma ubezpieczenia
w zł

Budynki:

Urząd Miejski - budynek
administracji
Izba Regionalna
Janowszczyzna
Klub wiejski
Drahle
Klub wiejski
Malawicze Dolne
Klub wiejski
Sokolany
Klub wiejski
Straż
Klub wiejski
Zaśpicze
Klub wiejski
Zadworzany
Klub wiejski
Żuki – Śierbowce
OSP Lipina
Remiza strażacka i Klub
Wiejski w Rozedrance
Starej
Budynek szkolny w
Lipinie
Budynek gospodarczy w
Lipinie
Budowle:
Kapliczka na ul.
Kresowej
Szalet kontenerowy na
ul, Targowej
PCJ3mx1mx1,7m Wiata
przystankowa na ul.
Sikorskiego/3go

4 726 000,00 zł
288 000,00 zł
50 000,00 zł
50 000,00 zł
50 000,00 zł
100 000,00 zł
80 000,00 zł
30 000,00 zł
30 000,00 zł
20 000,00 zł
356 857,00 zł
1 180 000,00 zł
124 950,00 zł
50 000,00
17 102,74
6 627,48

Składka
za 1 rok
ubezp.
(12
m-cy)

Składka
za 3 lata
ubezp.
(36
m-cy)

Wiata przystankowa we
wsi Sokolany
Wiata przystankowa na
Os, Buchwatowo (MetalFach)
Wiata przystankowa na
Os. Buchwatowo
(Agromech)
Wiata przystankowa na
Os. Buchwatowo (Barter)
1-109-36
PCJ6mx1mx1,7 Wiata
przystankowa na Os.
Zielonym (przy sklepie)
1-109-27Wiata
przystankowa na ul. 1-go
Maja w Sokółce
1-109-34
PCJ4mx1mx1,7m Wiata
przystankowa na ul.
Białostocka/Wiosenna
1-109-48
PCJ3mx1mx1,7m Wiata
przystankowa na ul.
Białostockiej (pętla przy
GENES)
1-109-37
PCJ3mx1mx1,7m Wiata
przystankowa na ul.
Białostockiej/Piaskowek
1-109-20
PCJ3mx1mx1,7m Wiata
przystankowa na ul.
Broniewskiego (pętla)
1-109-19
PCJ4mx1mx1,7m Wiata
przystankowa na ul.
Grodzieńskiej (SP 1)
1-109-39
PCJ4mx1mx1,7m Wiata
przystankowa na ul. Jana
Pawła II (przy sklepie)
1-109-35
PCJ6mx1mx1,7m Wiata
przystankowa na ul.
Kolejowej (zatoki)
1-109-55 Wiata
przystankowa na ul.
Kolejowej/zatoka

3 904,00
5 842,43
5 842,43
5 642,43

10 164,43

7 785,43

4 950,00

6 280,56

6 629,48

5 918,55

7 301,73

6 627,48

10 164,43
10 164,43

1-109-49
PCJ3mx1mx1,7m Wiata
przystankowa na ul.
Kresowej ( przy
Przedszkolu nr 3)
1-109-54 Wiata
przystankowa na ul.
Kryńskiej
1-109-40
PCJ 3mx1mx1,7m Wiata
przystankowa na ul.
Kryńskiej ( przy ZSZ)
1-109-28 Wiata
przystankowa na ul.
Mościckiego (ZOZ)
1-109-21
PCJ3mx1mx1,7m Wiata
przystankowa na ul.
Wyszyńskiego (blok nr
4)
1-109-24 Wiata
Przystankowa w
Janowszczyżnie
1-109-42 Wiata
przystankowa w Starej
Rozedrance
1-109-46
PCJ3mx1mx1,7m Wiata
przystankowa we wsi
Bachmatówka
1-109-52 Wiata
przystankowa we wsi
Gliniszcze Małe
1-109-57 Wiata
przystankowa we wsi
Kurowszczyzna
1-109-30 Wiata
przystankowa we wsi
Lebiedzin
1-109-50
PCJ3mx1mx1,7m Wiata
przystankowa we wsi
Lipina
1-109-59 Wiata
przystankowa we wsi
Moczalnia
1-109-47
PCJ3mx1mx1,7m Wiata
przystankowa we wsi
Pawełki

6 829,24

5 676,66

7 475,55

7 785,43

6 132,55

3 965,00
6 629,48

6 280,56

4 880,00
6 685,60
5 542,43

6 280,56

3 965,00
6 280,56

1-109-60 Wiata
przystankowa we wsi
Planteczka
1-109-53 Wiata
przystankowa we wsi
Plebanowce
Wiata przystankowa we
wsi Woroniany
Wiata przystankowa we
wsi Zadworzany
Wiata przystankowa z
gablotą podświetlaną na
ul. Białostockiej
Wiata przystankowa z
tawkami na ul.
Białostockiej
Wiaty przystankowe we
wsi Sokolany
Wiaty przystankowe we
wsi Moczalnia
Wiaty przystankowe we
wsi Planteczka
Wiata przystankowa na
ul . Jana Pawła II przy
bazie PKS
Wiata przystankowa we
wsi Poniatowice
Wiata przystankowa we
wsi Poniatowice
Wiata przystankowe we
wsi Miejskie Nowiny
Wiata przystankowa we
wsi Straż
Wiata przystankowa we
wsi Straż
Wiata przystankowa we
wsi Wierzchłowce
Wiata przystankowa we
wsi Wierzchłowce
Wiata przystankowa we
wsi Drahle
Wiata przystankowa na
ul. Targowej

3 965,00
4 880,00
3 904,00
4 880,00
19 926,00
7 301,73
3 904,00
3 965,00
3 965,00
6 088,50

5 999,96
3616,20
4 950,00
5 050,00
5 700,00
5 700,00
6 500,00
6 500,00
6 826,50

Pomnik przed Urzędem
Miejskim
ŚRODKI TRWAŁE
(wg grup KŚT):

10 000 zł

Grupa IV (bez
sprzętu elektronicznego)
Grupa VI (bez
sprzętu elektronicznego)
Grupa VIII (bez
sprzętu elektronicznego)
Pozostałe wyposażenie środki niskocenne

15.572,81 zł
30043,25
58054,67
323.774,60 zł

Razem
2. Biblioteka Publiczna w Sokółce

Zbiory biblioteczne
Pozostałe środki trwałe
Pozostałe wyposażenie środki niskocenne

601305,89 zł
8609,00 zł
5000,00 zł

Razem
3. Przedszkole Nr 1

Budynek przedszkola
Ogrodzenie
Pozostałe wyposażenie
Zestaw Hania –
wyposażenie placu
zabaw
Zestaw Hexawyposażenie placu
zabaw
Karuzela tarczowa
Pozostałe wyposażenie środki niskocenne
Grupa VIII (bez
sprzętu elektronicznego

509353,73 (KB)
22 727,31 zł
71 800,00 zł
6 554,59 zł
4 371,99 zł
4 303,35 zł
59 600,00 zł
11 224,00 zł

Razem
4. Przedszkole Nr 2

Budynek przedszkola
Wyposażenie i
urządzenia
Pozostałe wyposażenie środki niskocenne
Zastaw Hania
Wyposażenie placu
zabaw

850 000,00 zł
9 500,00 zł
29 200,00 zł
6554,59 zł

Zestaw wieża ze
zjeżdżalnią

4178,00 zł

ŚRODKI TRWAŁE
(wg grup KŚT)
Grupa VIII (bez
sprzętu
elektronicznego)

22321,25

Pozostałe wyposażenie środki niskocenne

69400,00 zł

Razem
5. Przedszkole Nr 3

Budynek przedszkola
Wyposażenie i
urządzenia
Pozostałe wyposażenie środki niskocenne
Zestaw ALAwyposarzenie placu
zabaw
Środki trwałe gr. 8

2 462 000,00 zł

Oświetlenie placu

12937,26

76000,00 zł
53570,00 zł
6807,00 zł
10276,00 zł

Razem
6. Przedszkole Nr 4

Budynek przedszkola *
Wieża ze zjeżdzalnią
/wyposażenie placu
zabaw/
Zestaw ALA
/wyposażenie placu
zabaw/
Pozostałe wyposażenie środki niskocenne
Środki trwałe grupa VIII

* 2 000 000,00 zł
(KB)
4 178,00 zł
9 128,00 zł
94 300,00zł
9 169,00 zł

Razem
7. Przedszkole Nr 5

Budynek przedszkola
Wyposażenie i
urządzenia
Pozostałe wyposażenie środki niskocenne
Środki trwałe gr. VIII

3130000,00 zł
32 000,00 zł
159780,00 zł
103639,55 zł

Razem
8. Szkoła Podstawowa Nr 1

Budynek dydaktyczny
Budynek dydaktyczny
Budynek świetlicy
Hala sportowa
Ogrodzenie
Plac
Oświetlenie budynków
Wyposażenie i
urządzenia
Pozostałe wyposażenie środki niskocenne

1 564 000,00 zł
1 502 000,00 zł
798 000,00 zł
3 204 507,88 zł
65 757,43 zł
115 920,12
10899,60
570134,55 zł
15 000,00 zł

Razem
9. Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance

Budynek szkoły
Budynek gospodarczy
Ogrodzenie szkoły
Wyposażenie i
urządzenia
Zbiory biblioteczne
Pozostałe wyposażenie środki niskocenne
Środki obrotowe wg ceny
zakupu( materiały
biurowe itp.)

918 800,00 zł
85 200,00 zł
11 124,33 zł
115638,65 zł
20275,28 zł
3 000,- zł
15 000,00 zł

Razem
10. Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych

Budynek szkolny +
mieszkalny
Budynek gospodarczy
Ogrodzenie
Plac / boisko trawiaste,
boisko asfaltowe, plac
zabaw
Wyposażenie i
urządzenia
Pozostałe wyposażenie środki niskocenne
Kosiarka samojezdna
Oleo-Mac 92S.13H
Zbiory biblioteczne

2 258 600,00 zł
24 000,00 zł
8615,13 zł
137 461,15 zł
102243,35 zł
3 000,00 zł
9342,00
13854,61 zł

Środki obrotowe wg ceny
15 000,00 zł
zakupu ( materiały
biurowe opał środki
czystości itp. )
Razem
11. Zespół Szkół Integracyjnych

Budynek szkolny
trzysegmentowy:
Segment I - główny
Segment II
Segment III
Szyb dźwigowy z windą
osobową ***

3 650 000,00 zł
wartość
szacunkowa
2 400 000,00 zł
wartość
szacunkowa
464 000,00 zł
wartość
szacunkowa
*** 151 000,00
zł

Budynek gospodarczy
Sala sportowa

Plac szkolny
Ogrodzenie
Boisko
Siłownia na świeżym
powietrzu
ŚRODKI TRWAŁE
(wg grup KŚT)
Grupa IV (bez
sprzętu
elektronicznego)
Grupa V (bez
sprzętu
elektronicznego)
Grupa VI (bez
sprzętu
elektronicznego)
Grupa V III (bez
sprzętu
elektronicznego)
Pozostałe wyposażenie środki niskocenne
P:ozostałe środki trwałe
Materiały
Zbiory biblioteczne

30 000,00 zł
wartość
szacunkowa
3 739 246,53
4 831,93 zł
38 711,51 zł
8 982,63 zł
90366,05

18190,00
5 325,00
42650,39 zł
35905,14
663418,55 zł
663809,84
70725,78
150 000,00 zł

Razem
12. Szkoła Podstawowa w Boguszach

Budynek szkolny
Plac szkolny
Boisko
Wyposażenie i
urządzenia
Pozostałe wyposażenie środki niskocenne
Zbiory biblioteczne

1 732 600,00 zł
2 451,61 zł
131757,20
52951,96 zł
75387,04 zł
35 000,00 zł

Razem
13. Szkoła Podstawowa w Geniuszach

Budynek szkolny
Budynek gospodarczy
Kotłownia c.o. w
podpiwniczeniu
sanitariatów, wartość
pieca c.o. 6200,00zł

1 144 000,00 zł
57 000,00 zł
30 000,00 zł

Sanitariaty dobudowane
do szkoły, połączone
bezpośrednio z
budynkiem głównym
Plac szkolny
Pozostałe wyposażenie środki niskocenne
Boisko szkolne z placem
zabaw
Kosiarka samojezdna
Oleo-Mac
Zbiory biblioteczne

95 600,00 zł
1 005,98 zł
218401,56 zł
136 631,52 zł
9342,00
40 000,00 zł

Razem
14. Szkoła Podstawowa w Janowszczyźnie

Budynek szkolny
Budynek gospodarczy
Wyposażenie i
urządzenia
Pozostałe wyposażenie środki niskocenne
Zbiory biblioteczne
Kosiarka samojezdna

1 194 000,00 zł
102 000,00 zł

Plac zabaw

8 000,00 zł

30 000,00 zł
40 000,00 zł
5000,00 zł
8000 zł

Razem
15. Zespół Szkół Ogólnokształcących

Budynek szkolny
Ogrodzenie
Boisko – sztuczna
murawa
Wyposażenie i
urządzenia
Zbiory biblioteczne
Budynek
szatniowo-sanitarny
„ Orlik”

2842430,00 zł
119.617,00 zł
921 314,00 zł
525427,47 zł
24 000,00 zł
94 000,00 zł

Razem
16. Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce

Budynek szkolny murowany / blacha
Budynek gospodarczy murowany / eternit
Wyposażenie i
urządzenia
Zbiory biblioteczne
Pozostałe wyposażenie –
środki niskocenne
Razem
17. Gimnazjum Nr 1 w Sokółce

2769123,97 zł
90 000,00 zł
250 000,00 zł
20 000,00
16 000,00 zł

Budynek szkolny murowany / papa
Budynek gospodarczy murowany / blacha
Boisko
Ogrodzenie
Pomnik Jana Pawła II
Wyposażenie i
urządzenia
Pozostałe wyposażenie środki niskocenne
Zbiory biblioteczne
18. Sokólski Ośrodek Kultury
Sokólski Ośrodek Kultury –
placówka kultury
Kino Sokół – kino - teatr
Muzeum Społeczne Ziemi
Sokólskiej – obiekt muzealny
Wiejski Klub Kultury – klub
kultury
Razem:
19. Ośrodek Sportu i Rekreacji
Wielofunkcyjny budynek
gospodarczo - socjalny
Kryta Pływalnia
Budynek gastronomiczny
Budynek hotelowy piętrowy
Budynek hotelowy parterowy
Budynek gospodarczy
Hangar na sprzęt
Kompleks boisk
sportowo-rekreacyjnych
Skate Park
Kojec kibica
Trybuny
Boksy boiskowe
Maszyny i urządzenia
Ciągnik Białoruś
Kosiarka samojezdna
X540 Jaohn Dree
Szalet kontenerowy
Utwardzenie nawierzchni przy
krytej pływalni ul.
Grodzieńska
Utwardzenie ciągu pieszego
nad zalewem
Fontanna pływająca nad
zalewem
Balustrada nad zalewem
Oświetlenie Zalewu przy ul.
Kryńskiej
Przyłącze energetyczne
lodowiska
Przyłącze wodociągowe
lodowiska
Pomost pływający

11957600,00 zł
15 696,00 zł
12 828,83 zł
16 009,95 zł
16626,00
760831,18zł
146937,89 zł
60 000,00 zł
307 997,08 zł
4773472,68 zł
230 000,00 zł
377 883,96 zł

82 084,19
8 197 882,37
52 187,70
102 277,39
114 284,70
95 426,80
21 355,41
4 264 186,56
39 820,80
61 000,00
396 811,43
6 343,63
379500,67 zł
76875,00
39900,00 zł
21879,30
281903,80
375946,22
20725,50
23001,00
68896,54
16965,81
15006,00
20 000,00

1
a
1
b
1c

Ubezpieczenie środków
obrotowych od ognia i
innych zdarzeń
losowych
Ubezpieczenie gotówki
i innych wartości
pieniężnych od ognia
Mienie pracownicze

2.

Ubezpieczenie od
kradzieży z
włamaniem
i rabunku
jednostek
organizacyjnych

Plac zabaw ul.Krasickiego
Plac zabaw Os. Zielone
Plac zabaw ul. Lewickiego
Plac Zabaw os. Buchwałowo
Razem:
Suma ubezpieczenia

19311,00
20180,61
19913,70
20274,09

60 000,00 zł
Suma ubezpieczenia
60 000,00 zł
10 500 zł
Przedmiot ubezpieczenia
Urządzenia i wyposażenie
Środki obrotowe
Zniszczenie zabezpieczeń
Gotówka od kradzieży z
włamaniem
Gotówka od rabunku w lokalu
Gotówka w transporcie (teren
Gminy Sokółka)

Suma ubezp.
50 000,00 zł
25 000,00 zł
10 000,00 zł
10 000,00 zł
40 000,00 zł
40 000,00 zł

Stałe elementy
zewnętrznych i
wewnętrznych budynków
20 000,00 zł
i budowli, mienia
ruchomego wewnątrz
budynków i budowli
Razem:

2a

Ubezpieczenie od
kradzieży z
włamaniem
i rabunku sołtysów

Gotówka od kradzieży z
włamaniem
Gotówka od rabunku w lokalu
Gotówka w transporcie (teren
Gminy Sokółka)

10 000,00 zł
10 000,00 zł
10 000,00 zł

Razem:
2
b

3.

4.

Ubezpieczenie od
kradzieży zwykłej

Stałe elementy zewnętrznych i
wewnętrznych budynków i
budowli, mienia ruchomego
wewnątrz budynków i
budowli

Ubezpieczenie
szyb i innych
przedmiotów szklanych
od stłuczeń

Suma ubezpieczenia

Ubezpieczenie

Suma ubezpieczenia

10 000,00 zł

20 000,00 zł

odpowiedzialności
cywilnej

wyrządzoną
500 000,00 zł
poszkodowanemu
czynem niedozwolonym,
jak i z tytułu
niewykonania lub
nienależytego wykonania
zobowiązania w związku
z prowadzoną przez
Ubezpieczającego
działalnością statutową,
ustawową, inną lub z
posiadaniem
użytkowaniem i/lub
administrowaniem mienia
we wszystkich
jednostkach
organizacyjnych
za szkody wyrządzone w 300 000,00 zł
związku z awarią,
działaniem bądź
eksploatacją urządzeń
wod. - kan. lub
centralnego ogrzewania
z tytułu szkód
300 000,00 zł
wyrządzonych przez
podwykonawców, w
szczególności w związku
z zarządzaniem drogami
(z prawem do regresu
Ubezpieczyciela do
podwykonawców)
300 000,00 zł
Artykuł I.z tytułu
zarządzania drogami
publicznymi, (budowa,
przebudowa, remont,
utrzymanie i ochrona dróg
oraz drogowych obiektów
inżynierskich) za szkody
powstałe w związku z
działalnością Zarządcy
drogi, określoną w ustawie
z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych (Dz.U.
z 2007 nr 19 poz. 115 z
późn. zm.), głównie w art.
20,21 i 40, a także w innych
przepisach prawnych,

odpowiedzialność
cywilną Ubezpieczonego
za szkody poniesione
przez osoby trzecie w
związku z podawaniem
(serwowaniem)
produktów
żywnościowych w
ramach prowadzonej
działalności (w tym
zatrucie pokarmowe –
również salmonella i inne
zatrucia przenoszone
drogą pokarmową –
dotyczy prowadzenia
stołówek, wydawanie
posiłków) lub
organizowanych imprez
okolicznościowych przez
wszystkie jednostki
organizacyjne
w ruchomościach, w
nieruchomościach, z
których ubezpieczony
korzystał na podstawie
umowy najmu,
dzierżawy, użytkowania,
leasingu lub innej umowy
cywilnoprawnej
związane z
zanieczyszczeniem
środowiska naturalnego
w tym w związku z
zarządzaniem drogami
publicznymi
Z tytułu szkód
wyrządzonych przez
jednego ubezpieczonego
innemu ubezpieczonemu
objętych jedną umową
ubezpieczenia
Z tytułu szkód
wyrządzonych przez
bezpańskie psy

200 000,00 zł

200 000,00 zł

200 000,00 zł

200 000,00 zł

5000 zł

rozszerzona
o z podlimitem
odpowiedzialność cywilną
10 000 zł na
za rzeczy przyjęte na
przechowanie (OC szatni),
wszystkie

zdarzenia i 1
000 zł na
jedno
zdarzenie,
rozszerzona
o
OC 300 000,00 zł
organizatora imprez, np.
kulturalnych, sportowo –
rekreacyjnych,
artystycznych,
okolicznościowych
i
innych,
nie
podlegających
ubezpieczeniu
obowiązkowemu
organizatora
imprez
masowych
nie
podlegających
ubezpieczeniu
obowiązkowemu
organizatora
imprez
masowych zgodnie z
Rozporządzeniem
Ministra Finansów, z
włączeniem:
odpowiedzialności
z
tytułu organizacji imprez
z użyciem materiałów
pirotechnicznych.
Ubezpieczyciel
ponosi
odpowiedzialność
również
za
szkody
wyrządzone w pojazdach
mechanicznych
należących
do
osób
trzecich. Włączone są
również
szkody
wyrządzone wykonawcom
i spowodowane przez
wykonawców biorących
udział w imprezie oraz
szkody
wyrządzone
zawodnikom i sędziom
uczestniczącym
w
imprezie.

z tytułu użytkowania
pojazdów nie
podlegających
obowiązkowemu
ubezpieczeniu OC
posiadaczy pojazdów
mechanicznych
obejmująca
odpowiedzialność
cywilną jednostek
organizacyjnych za
szkody wynikłe z
wadliwego wykonania
czynności, prac lub usług
spowodowane przez
wypadki
ubezpieczeniowe
powstałe po przekazaniu
odbiorcy przedmiotu tych
czynności, prac lub usług
obejmująca OC
kontraktową i deliktową
jednostek
organizacyjnych, w
szczególności placówek
oświatowych, z tytułu
wynajmu sal
gimnastycznych,
klasowych lub innych
zajmowanych
pomieszczeń w celu
organizacji zabaw
(sylwestrowych,
karnawałowych),
kiermaszów, konferencji
itp.,

200 000,00 zł

300 000,00 zł

OC delikt
200 000,00 zł
OC kontrakt
100 000,00 zł

obejmująca OC z tytułu
wykonywania władzy
publicznej* w
szczególności za szkodę
wyrządzoną przez:
- niezgodne z prawem
działanie lub zaniechanie
przy wykonywaniu
władzy publicznej,
- wykonywanie zadań z
zakresu władzy
publicznej zleconych na
podstawie stosownego
porozumienia,
- przez wydanie
niezgodnego z prawem
aktu normatywnego,
- przez wydanie
prawomocnego
orzeczenia lub
ostatecznej decyzji
niezgodnej z
obowiązującym prawem,
- przez niewydanie
orzeczenia lub decyzji,
gdy obowiązek ich
wydania przewiduje
przepis prawa,
- przez niewydanie aktu
normatywnego, którego
obowiązek wydania
przewiduje przepis prawa
(zakres
odpowiedzialności
ubezpieczyciela).

200 000 zł

Szkody(szkody osobowe
i rzeczowe) wyrządzone
pracownikom
ubezpieczonego powstałe
w następstwie wypadków
przy pracy
w związku z
wykonywaniem przez
nich pracy, niezależnie od
podstawy zatrudnienia
(odszkodowanie
stanowiące nadwyżkę nad
świadczeniem
wypłacanym osobom
uprawnionym na
podstawie przepisów
Ustawy z dnia
30.10.2002r. o
ubezpieczeniu
społecznym z tytułu
wypadków przy pracy i
chorób zawodowych.)
Limit odpowiedzialności
5.000,00 zł na jedno na
wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia w
odniesieniu do szkód
polegających na kradzieży
mienia w pokoju gościa
hotelowego
(z
zastrzeżeniem,
iż
zdarzenie było zgłoszone
na policję, a policja
stwierdziła włamanie do
pokoju hotelowego).

100 000 zł

5000 zł – limit
odpowiedzialn
ości na jedno i
wszystkie
zdarzenia

Odpowiedzialność 140000 zl
określona ustawą z dnia
20 stycznia 2011 r. o
odpowiedzialności
majątkowej
funkcjonariuszy
publicznych za rażące
naruszenie
prawa
( Dziennik Ustaw z 16
lutego 2011 r. Nr 34, poz.
173). Ustawa określa
zasady
odpowiedzialności
majątkowej
funkcjonariuszy

publicznych
wobec
Skarbu
Państwa,
jednostek
samorządu
terytorialnego lub innych
podmiotów ponoszących
odpowiedzialność
za
szkodę wyrządzoną przy
wykonywaniu
władzy
publicznej, za działania
lub
zaniechania
prowadzące do rażącego
naruszenia prawa oraz
zasady postępowania w
przedmiocie
takiej
odpowiedzialności

5.

Ubezpieczenie
sprzętu
elektronicznego

Przedmiot ubezpieczenia
1) Urząd Miejski

Suma ubezpieczenia

Sprzęt elektroniczny
627171,16 zł
stacjonarny
Sprzęt elektroniczny
137625,60 zł
przenośny
Sprzęt stacjonarny All in 792206,43
One w ramach projektu
e-wykluczenie
Infrastruktura w ramach
1382606,00
projektu e-wykluczenie
W tym: serwery, maszty
przekaźnikowej (wykaz
sprzętu i infrastruktury
został wymieniony na
końcu
niniejszego
załącznika)
Stanowisko monitoringu
119300
miejskiego z osprzętem,
kamerami itd.
Razem:
2) Biblioteka Publiczna
Sprzęt elektroniczny
stacjonarny
Sprzęt elektroniczny
przenośny
Razem:
3) Przedszkole Nr 1
Sprzęt elektroniczny
stacjonarny
Sprzęt elektroniczny
przenośny
Razem:
4) Przedszkole Nr 2
Sprzęt elektroniczny
stacjonarny

56149,95 zł
12865,,00

9 053,67 zł
10139,00 zł

19287,00zł

Sprzęt elektroniczny
przenośny
Razem:
5) Przedszkole Nr 3
Sprzęt elektroniczny
stacjonarny
Sprzęt przenośny

5 086,00 zł

6250,00 zł
13830,00 zł.

Razem:
6) Przedszkole Nr 4
Sprzęt elektroniczny
26 372,00 zł
stacjonarny
Sprzęt elektroniczny
6030,00
przenośny
Razem:
7) Przedszkole Nr 5
Sprzęt elektroniczny
49549,00 zł
stacjonarny
Sprzęt elektroniczny
9837,00
przenośny
Razem:
8) Szkoła Podstawowa Nr 1
Sprzęt elektroniczny
167662,55 zł
stacjonarny
Sprzęt elektroniczny
23562,36zł
przenośny
Razem:
9) Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance
Sprzęt elektroniczny
57734,76 zł
stacjonarny
Sprzęt elektroniczny
5060,12 zł
przenośny
Razem
10) Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych
Sprzęt elektroniczny
45246,73 zł
stacjonarny
Sprzęt elektroniczny
4949,00zł
przenośny
Monitoring zewnętrzny
5000,00 zł
wziyjny
Razem
11) Zespół Szkół Integracyjnych
Sprzęt elektroniczny
14235,83 zł
stacjonarny,
Sprzęt elektroniczny
11240,12 zł
przenośny
Razem:
12) Szkoła Podstawowa w Boguszach
Sprzęt elektroniczny
31088,18 zł
stacjonarny
Sprzęt elektroniczny
18665,90 zł
przenośny
Razem:
13) Szkoła Podstawowa w Geniuszach
Sprzęt elektroniczny
42399,16 zł
stacjonarny
Sprzęt elektroniczny
8461,43 zł
przenośny

Razem:
14) Szkoła Podstawowa w Janowszczyźnie
Sprzęt elektroniczny
stacjonarny
70000,00 zł
Sprzęt elektroniczny
przenośny
25000,00 zł
Razem:
15) Zespół Szkół Ogólnokształcących
Sprzęt elektroniczny
75600,00
stacjonarny
Sprzęt elektroniczny
27500,00
przenośny
Razem:
16) Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce
Sprzęt elektroniczny
104643,99
stacjonarny
Sprzęt elektroniczny
24000,00
przenośny
Razem
17) Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II

Sprzęt elektroniczny
stacjonarny
Sprzęt komputerowy
przenośny
System monitoringu (w
tym, kamery zewn i
wewn, rejestratory,
dyski), centrala tel

66209,17
6617,99
9283,39

Razem:
18) Sokólski Ośrodek Kultury
Sprzęt komputerowy
4 218,00 zł
przenośny
Sprzęt elektroniczny
800 000,00 zł
Razem:
19. Ośrodek Sportu i Rekreacji
Sprzęt elektroniczny
stacjonarny
Sprzęt elektroniczny
przenośny
Razem:
Koszty odtworzenia danych
Oprogramowanie
Wymienne nośniki danych
Zwiększone koszty
działalności

57383,03
18157,72
30 000,00 zł
50 000,00 zł
5 000,00 zł
10 000,00 zł

Składka ogółem z tytułu wszystkich ubezpieczeń
Składka dodatkowa z tytułu klauzul obligatoryjnych
Składka ogółem za ubezpieczenia majątkowe wraz z klauzulami
obowiązkowymi
Klauzule fakultatywne do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów

Klauzula katastrofy budowlanej

TAK/NIE

Klauzula huraganu

TAK/NIE

Klauzula 72 godzin

TAK/NIE

Klauzula samodzielnej likwidacji szkód

TAK/NIE

Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące

TAK/NIE

Klauzula ubezpieczenia kosztów odtworzenia
dokumentacji
Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie

TAK/NIE
TAK/NIE

Klauzule fakultatywne do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów

Klauzula samodzielnej likwidacji szkód

TAK/NIE

Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie

TAK/NIE

Klauzule fakultatywne do ubezpieczenia od szyb i innych przedmiotów
szklanych od stłuczenia

Klauzula samodzielnej likwidacji szkód

TAK/NIE

Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie

TAK/NIE

Klauzule fakultatywne do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Klauzula 72 godzin

TAK/NIE

Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie

TAK/NIE

Klauzule fakultatywne do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

Klauzula samodzielnej likwidacji szkód

TAK/NIE

Klauzula wspólna dla wszystkich ubezpieczeń

Klauzula funduszu prewencyjnego

TAK/NIE

Składka łącznie

Data …..............................

.....................................................
(podpis wykonawcy

Zadanie II:
Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Urzędu Miejskiego w Sokółce wraz z jednostkami
organizacyjnymi
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ) z uwzględnieniem terminu realizacji zamówienia 12 i 36 miesięcy począwszy od
01.04.2017 r., z poszanowaniem umów aktualnych, zawartych wcześniej, za łączną cenę brutto:
a) …………………………………………….zł – za 12 miesięcy
(słownie………………………………………………………………………………………..zł)
b) …………………………………………….zł – za 36 miesięcy
(słownie………………………………………………………………………………………..zł)
Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Urzędu Miejskiego w Sokółce wraz z jednostkami
organizacyjnymi według następującej specyfikacji:

Pojazdy posiadające tablice rejestracyjne

Lp

Ubezpieczenie
Komunikacyjn
e
OC, AC,
NNWK

Nr rej.

OC/ ZK
1.

2.

Ubezpieczenie
komunikacyjne
OC, AC, NNW

3
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12
13.
14.
15.

AC
NNW
OC
AC
NNW
AC
NNW
OC
AC
NNW
OC
AC
NNW
OC/ ZK
AC
NNW
OC
AC
NNW
AC
NNw
OC
AC
NNW
OC
AC
NNW
OC
AC
NNW
OC
AC
NNW
OC
AC
NNW
OC
AC
NNW
OC
AC
NNW
OC
AC
NNW
OC
AC

BSK
82UT

Marka

Volkswag
en

BSK
28KN

FS Lublin

BSK
103X

FS Lublin

BTL
6984

FS Lublin

BSK
19MK

Volkswag
en

BSK
70AJ

FSCStarachow
ice

BSK
A325

SUNDIR
O

BSK
H228

Autosan

BSK
K388

Autosan

BSK
M101

Volkswag
en

BSK
07JH

Volkswag
en

BSK
26XF

Romet
Motors

BSK
29XR

Mercedes
Benz

BKP
284D

Autosan
D-47

BTY
4537

FS Lublin

Suma
ubezp.
/gwarancyjna.

ust. / Zielona
Karta
100.000 zł
10 000,00
ust.
Nie dotyczy
10 000,00 zł
Nie dotyczy
10 000,00 zł
ust.
Nie dotyczy
10 000,00 zł
ust.
Nie dotyczy
10 000,00 zł
ust. / Zielona
Karta
22000,00 zł
10 000,00 zł
ust.
Nie dotyczy
10 000,00 zł

4000 zł
10 000,00
ust.
Nie dotyczy
10 000,00 zł
ust.
51.000 zł
10 000,00 zł
ust.
Nie dotyczy
10 000,00 zł
OC
16000 zł
10 000,00 zł
ust. / Zielona
Karta
40 000 zł
10 000,00 zł
Ust.
1500 zł
10 000,00 zł
Ust.
470000 zł
10 000,00 zł
Ust.
------Ust.
----

Skła
dka
za
12
mies
ięcy

Skła
dka
za
36
mie
sięc
y

NNW

16.

OC/ZK

BSK
09CR

Volkswag
en

BSK
AT48

SAM

BSK
AT28

Niewiadó
w

BSK
C267K

URSUS

BSK
EW 87

Mercedez
Benz

BSKNA
50

Opel
vivaro

BSKCP
90

Citroen
C5

AC
NNW

17.

18.
19.
20.

21.
22.

OC
AC
NNW
OC
AC
NNW
OC
AC
NNW
OC
AC
NNW
OC
AC
NW
OC
AC
NW

10 000,00 zł
Ust./Zielona
Karta
28000,00
10 000,00
Ust./Zielona
Karta
11000,00 zł
---Ust.
5000,00
---Ust.
---10 000,00
Ust.
500000,00 zł
10 000,00 zł
Ust.
110000 z
10 000,00
Ust.
39000 zł
10 000,00
Razem OC/
ZK
Razem AC
Razem NW

Razem składka za ubezpieczenia komunikacyjne
Składka dodatkowa za klauzule obligatoryjne
Razem składka za ubezpieczenia komunikacyjne z klauzulami obligatoryjnymi
Klauzule fakultatywne
TAK/NIE
Zniesienie konsumpcje S.U. po szkodzie
TAK/NIE
Szkoda całkowita 80%
TAK/NIE
Klauzula funduszu prewencyjnego

Składka łącznie

Data …..............................

.....................................................
(podpis wykonawcy

Zadanie III:
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych
Urzędu Miejskiego w Sokółce.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ) z uwzględnieniem terminu realizacji zamówienia 12 i 36 miesięcy począwszy od
01.04.2017 r., z poszanowaniem umów aktualnych, zawartych wcześniej, za łączną cenę brutto:
a) …………………………………………….zł – za 12 miesięcy
(słownie………………………………………………………………………………………..zł)
b) …………………………………………….zł – za 36 miesięcy
(słownie………………………………………………………………………………………..zł)

Lp
Rodzaj ubezpieczenia
.

1

2

Ubezpieczenie NNW
członków OSP (51
osób)
7 jednostek -ustawowe
Ubezpieczenie NNW
członków OSP –
7 jednostek (51 osób)

Przedmiot ubezpieczenia

Składka Składka za
za
36
12
miesięczny
miesięczn
okres
y okres ubezpiecze
ubezpiecz
nia
enia

Szkody osobowe zgodnie z
Załącznikiem 8
do SIWZ
Szkody osobowe zgodnie z
Załącznikiem 8
do SIWZ

Składka łączna
Klauzula funduszu prewencyjnego

Data …..............................

TAK/NIE

.....................................................
(podpis wykonawcy

Jednocześnie oświadczamy, że:
1) Cena brutto podana w niniejszym formularzu zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia,
jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
2) Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń.
3) Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu
zamówienia zawartym w SIWZ.
4) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
5) Zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia
umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
1) wyrażamy zgodę na:
a) ratalną (4 kwartalne raty) płatność składki,
b) objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia we wszystkich lokalizacjach (wyszczególnionego w
załącznikach do SIWZ, z uwzględnieniem ewentualnych zmian i/lub korekt aktualizacyjnych,
wprowadzonych przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu przetargu i przed wystawieniem polis
ubezpieczeniowych) oraz całokształtu prowadzonej działalności prowadzonej przez jednostki
organizacyjne,
c) przyjęcie warunków wymaganych dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń wymienionych w
załącznikach do Specyfikacji,

d) niezmienność stawek rocznych wynikających ze złożonej oferty przez cały okres wykonania
zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń,
e) wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok, uwzględniający posiadane w jednostkach umowy
ubezpieczenia, z naliczeniem składki co do dnia za faktyczny okres ochrony, wg stawek
rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania składki minimalnej z polisy.
f) do „Oferty” dołączamy proponowane przez nas ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia.
6) Spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo
zamówień publicznych, tj.:
 posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli


ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.



posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia l



znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.



nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ustawy
Prawo zamówień publicznych

i

7) Nie powierzymy wykonania zamówienia podwykonawcom * / powierzymy wykonanie części
zamówienia w zakresie: ................................................................................................................
8) Osobą
upoważnioną
do
kontaktu
jest
Pan/Pani
......................................,
nr
tel.
...................................,
nr
faksu
...............................................e-mail………………………………………………………..
9) Oferta została złożona na .......... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych.
10) Niniejszym informuję, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od nr ..... do
nr....... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
11) Załącznikami do niniejszej oferty są:
(1) ............................................................
(2) ............................................................
(3) ............................................................
(4) ...........................................................
(5) ...........................................................
* niepotrzebne skreślić
............................., dnia.........................2017 r.
................................................................................
(Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy)

Załącznik nr 10 do SIWZ – oświadczenie margines wypłacalności
Nazwa Wykonawcy
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Sokółka
wraz z jednostkami organizacyjnymi
Zadanie I:
Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Sokółka wraz z jednostkami organizacyjnymi
Zadanie II:
Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych użytkowanych przez Gminę Sokółka wraz z
jednostkami podległymi
Zadanie III:
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych
Gminy Sokółka.

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu Wykonawcy …………………………………………………….…………… w
związku z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (DZ. U. z 2015 roku
poz.. 2164 ze zm.) oświadczam, że:

na dzień 31.12.2016 roku posiadamy:
1) wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi w wysokości:
………..……%
2) wskaźnik pokrycia rezerw techniczno – ubezpieczeniowych aktywami w wysokości:
…………….. %

Data .........................

...............................................................
(podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 11 do SIWZ
Zamawiający Gmina Sokółka
Wykonawca:
………………………………………………
…………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………
…………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
pn. Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Sokółka wraz z jednostkami organizacyjnymi,
prowadzonego przez Gminę Sokółka, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 7 Warunki udziału w
postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

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

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 7 Warunki udziału

w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

(wskazać

polegam na zasobach

następującego/ych

podmiotu/ów:

………………………………………………………………………………………………………………..
..……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać

podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach

są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Zamawiający Gmina Sokółka
Wykonawca:
…………………………………………………
……………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn. Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Sokółka wraz z jednostkami organizacyjnymi,
prowadzonego przez Gminę Sokółka, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20

lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24

ust.

8

ustawy

Pzp

podjąłem

następujące

środki

naprawcze:

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

którego/ych

zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………

(podać

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

na

nie zachodzą podstawy wykluczenia z

postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach

są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

Oświadczenie o grupie kapitałowej
Zamawiający Gmina Sokółka
Pieczęć Wykonawcy

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Sokółka wraz z
jednostkami organizacyjnymi,
Ja
(Imię i Nazwisko)
........................................................................................................................................
reprezentując Wykonawcę (nazwa)
........................................................................................................................................
oświadczam/y, że:
-

z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu
nie należę/nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184
ze zmianami zm.)*:

-

wspólnie z ……………………………………………………………należę/należymy do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zmianami) i przedkładam/y niżej wymienione
dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym
postępowaniu *:
1.

……………………………………………………………………………………………

2.

……………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

Załącznik do SIWZ Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Pieczęć Wykonawcy

Ja ……………………………………………………………………….…………. upoważniony/a do
reprezentowania
…………………………………………………………………………………..................
zobowiązuję się do oddania Wykonawcy(om)
…………………………………………………………………………………………………
do dyspozycji następujących niezbędnych zasobów w zakresie: wiedzy i doświadczenia; potencjału
technicznego; osób zdolnych do wykonywania zamówienia; zdolności finansowych; *)
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.:
Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Sokółka wraz z jednostkami organizacyjnymi,
Oświadczam, iż:
a) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
.........................................................................................................................
b) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:
.........................................................................................................................
c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
.........................................................................................................................
d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
.........................................................................................................................
Zgodnie z art. 22 a ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych w odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać
na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
*) – niepotrzebne skreślić
........................... dnia ..................

…...........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

