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Załącznik nr 4  

 

OFERTA 

________________________________________________________________ 

ZAMAWIAJĄCY –Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Św. Ludwika w Krakowie,                              

ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków 

________________________________________________________________ 

Nazwa (Firma) Wykonawcy – 

……………………………................………………..............................………., 

Adres siedziby – 

……………………………………………………………………………………, 

Adres do korespondencji – 

……………………………………………………………………………………, 

Tel. - ......................................................; fax - ......................................................; 

E-mail: ..............................................................; 

NIP - .................................................; REGON - .................................................; 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu ........................ na „Usługi kompleksowego ubezpieczenia”, 

składamy niniejszą ofertę. 

 

1. Oferujemy   wykonanie usługi ubezpieczenia, będącej przedmiotem zamówienia, w okresie od dnia 

27.07.2012 r. do 26.07.2013 r., za cenę równoważną składce ubezpieczenia.  Łączna cena ubezpieczenia 

za okres ubezpieczenia 12 miesięcy wynosi:..............................................zł 

(słownie:......................................................................................................................................................) 

 

(Szczegółowy wykaz cen jednostkowych zawiera formularz cenowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ) 

2. Składka w danym roku będzie płatna przez zamawiającego w czterech równych ratach, płatnych co trzy 

miesiące, z końcem miesiąca, na który przypada płatność. Pierwsza rata składki zostanie opłacona do 

30.08.2012r. 

3. Stawki składek przedstawione w ofercie, obowiązywały będą również w przypadku doubezpieczenia, 

uzupełnienia lub podwyższenia sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej). 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i wszystkimi jej 

załącznikami i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 

5. Oświadczamy, że akceptujemy wszystkie klauzule obligatoryjne zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ 

6. Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty; zobowiązujemy się 

spełnić wymienione w SIWZ wszystkie wymagania zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas 30 dni od dnia złożenia oferty. 

8. Oświadczamy, że zawarta w SIWZ treść wzoru umowy została przez nas zaakceptowana i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia tej umowy z Zamawiającym. 

9. Do niniejszej oferty dołączamy następujące dokumenty wypełnione oraz podpisane zgodnie z SIWZ i 

stanowiące integralną część oferty : 

a) Formularz cenowy                                                                                                -str. ............oferty 

b) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy)    -str. ............oferty         

c) Inne: ...............................................................                                             -str. ............oferty 
 
 
 
 
.......................................................................                               ................................................................................. 
                           Miejscowość, data                                                         (podpis z pieczątką imienną osoby/osób uprawnionej/   

                                                                                                                           uprawnionych reprezentowania Wykonawcy 


