
Oferta na ubezpieczenie komunikacyjne środków transportu 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku.

W  odpowiedzi  na  zaproszenie  (BP/32/2019) składamy  ofertę  na  ubezpieczenie  komunikacyjne

środków transportu zgodnie z wymogami: 

Dane Wykonawcy, nazwa: .......................................................................................................

Adres: ........................................................................................................................................

NIP ...................................................................... REGON ........................................................

KRS:…........................................................................................................................................

Numer telefonu: .........................................................................................................................

e-mail: …....….............................................................................................................................

osoba do kontaktu: ….................................................................................................................

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na ubezpieczenie komunikacyjne środków transportu,
zgodnie z wymogami zamawiającego na następujących warunkach: 

Łączna składka za pakiet ubezpieczeniowy składa się z sumy składek za:

UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE

Przedmiot ubezpieczenia Składka w PLN

Środki Transportu
OC

AC

NNW

RAZEM SKŁADKI 

SKŁADKI UBEZPIECZENIOWE ZA POSZCZEGÓLNE ŚRODKI TRANSPORTU

Lp. Nr rej. Marka Typ/model Składka OC Składka AC Składka NNW
Razem składki
za 12 miesięcy
(OC, AC, NNW)

1 GS85498 Hyundai i20

2 GS85620 Hyundai i20

3 GS85621 Hyundai i20

4 GS85622 Hyundai i20

5 GS85688 Hyundai i20

6 GS85689 Hyundai i20

7 GS85690 Hyundai i20

8 GS85735 Hyundai i20

9 GS0731C Hyundai i20

10 GS84931 Fiat Furgon
Ducato L1H1

11 GS43481 MAN TGL 12.240

1



12 GS63756 MAN TGL 12.250
4X2   BL

13 GS981C ZETOR Proxima 65

14 GS873F YAMAHA MT-125 -

15 GS382E KAWASAKI ER-6N ABS

16 GS383E KAWASAKI ER-6N ABS

17 GS1098 Romet Motors
H3

ZK50 - -

18 GS2217A GAREX GW5 -

19 GS1613A SANOK D46 6320 -

20 GS2936A KONAR JG2 o DMC
8000 kg

-

21 SPE0907 NIEWIADÓW 1000 BH -

RAZEM

Inne informacje: OWU w załączeniu (link, adres strony lub w formacie pdf w załączniku mailem)
Wszelkie odstępstwa,  bądź inne uregulowanie niż w opisie przedmiotu zamówienia proszę opisać
(zaznaczyć): …..........................................................................................................................................
..........................................….....................................................................................................................
..........................................….....................................................................................................................
..........................................….....................................................................................................................
..........................................….....................................................................................................................
..........................................….....................................................................................................................

Oświadczamy, że:
1. zadeklarowana powyżej  cena na zamówienie  zawiera podatek VAT w należnej  wysokości  oraz
wszystkie  koszty  składające  się  na  realizację  przedmiotu  niniejszego  zamówienia  z  należytą
starannością;
2. zamówienie zrealizujemy w terminie określonym;
3. akceptujemy warunki płatności określone z zaproszenia do złożenia oferty; 
4.  oświadczamy,  że  posiadamy  Zezwolenie  Ministra  Finansów  na  prowadzenie  działalności
ubezpieczeniowej  (tylko  wybrany  –  najkorzystniejszy  oferent  przed  podpisaniem  umowy  będzie
proszony o przedstawienie kserokopii/skanów w/w dokumentów);
5. zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 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, przywołanej w zaproszeniu do składania ofert;
6.  wypełniłem  obowiązki  informacyjne  przewidziane  w  art.  13  lub  art.  14  RODO1) wobec  osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*.

  ........................................              ..................................................................................
           /miejscowość i data/              Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 

                         do reprezentowania Wykonawcy  (pieczątki)

1)  Rozporządzenie  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, str. 1)

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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