
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu, które ukazało się na stronie internetowej 

Tramwajów Śląskich S.A., składamy Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

pn.: „Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej pracowników oraz kosztów 

ochrony prawnej”. 

 

Ja/my niżej podpisani 

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

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

Działając w imieniu i na rzecz 

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

....................................................................................................................................................... 
(nazwa [firma] dokładny adres wykonawcy) 

 

 

1. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 

poniższy adres ......................................................................................... 

 nr telefonu ..................................................... 

 nr faksu ......................................................... 

 e-mail ............................................................ 

2. Osobą upoważnioną do kontaktu jest ................................................................. 

 nr telefonu ......................................., nr faksu ......................................... 

3. Niniejszy Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z dokumentami 

i oświadczeniami, składam/y na ........... kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość i data       Podpis osoby upoważnionej  



Załącznik nr 1 do Wniosku 

 

FORMULARZ OFERTOWY - WSTĘPNY 

 

Składając Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym pn.: 

„Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej pracowników oraz kosztów 

ochrony prawnej” składam niniejszą ofertę wstępną: 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie objętym ogłoszeniem 

wraz z załącznikami na kwotę: 

 

Wartość składek w okresie 12 miesięcy – Ubezpieczenie Odpowiedzialności 

Materialnej Pracowników.   

Rodzaj 

ubezpieczenia 

Wariant Suma 

gwarancyjna 

Składka 

roczna 

Składka 

miesięczna 

Kontynuacja 

ubezpieczenia- 

bezszkodowi w 

okresie od 

16.03.2016r. do 

15.03.2017r. 

Mienie 

niepowierzone 
11.000,00zł. 

  

Mienie 

powierzone 
18.000,00zł. 

  

Razem składka  
  

Kontynuacja 

ubezpieczenia- 

osoby które 

spowodowały 

jedną szkodę w 

okresie  od 

16.03.2016r. do 

15.03.2017r. 

Mienie 

niepowierzone 
11.000,00zł. 

  

Mienie 

powierzone 
18.000,00zł. 

  

Razem składka   

Kontynuacja 

ubezpieczenia- 

osoby które 

spowodowały 

dwie lub więcej 

szkody w 

okresie  od 

16.03.2016r. do 

15.03.2017r. 

Mienie 

niepowierzone 
11.000,00zł. 

  

Mienie 

powierzone 
18.000,00zł. 

  

Razem składka  
  



Przystępujący 

po raz pierwszy 

do 

ubezpieczenia 

Mienie 

niepowierzone 
11.000,00zł. 

  

Mienie 

powierzone 
18.000,00zł. 

  

Razem składka  
  

 

Wartość  składki ubezpieczeniowej w okresie 12 miesięcy - 

ochrona prawna. 

 

Rodzaj ubezpieczenia 

Wariant 

Suma 

gwarancyjna 

Składka 

roczna 

Ochrona prawna 10.000,00zł. 
 

 

1. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wymaganym przez 

Zamawiającego, tj. od dnia 16.03.2018 r. na okres 24 miesięcy z opcją wydłużenia  

o kolejne 12 miesięcy r. z podziałem na następujące okresy rozliczeniowe: 

- 16.03.2018 r. do 15.03.2019 r.  

- 16.03.2019 r. do 15.03.2020 r.  

- w przypadku korzystania przez Zamawiającego z prawa opcji – w okresie 

rozliczeniowym 16.03.2020 r. do 15.03.2021 r. 

2. Oświadczam, że w przypadku korzystania z prawa opcji ceny zaoferowane w ofercie 

ostatecznej pozostaną bez zmian. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Ogłoszenia o zamówieniu   

i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń. 

5. Oświadczam, że oferowana usługa będzie spełniała wymogi zawarte w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

 

 

Całość oferty składam na ......... kolejno ponumerowanych stronach 
 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 

 

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

          Miejscowość i data      Podpisano 

         (przedstawiciel/e Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Wniosku 

        

 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

 

         Nazwa  wykonawcy   .......................................................................................................... 

         Adres   wykonawcy   ........................................................................................................... 

         Numer  telefonu         .......................................................................................................... 

         Numer  faksu             ........................................................................................................... 

Adres poczty elektronicznej................................................................................................ 

 

Składając Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym pn.: 

„Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej pracowników oraz 

kosztów ochrony prawnej”  

 

         oświadczam/y, że spełniam/y warunki dotyczące:  

 

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,                     

o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

3. zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

oraz oświadczam/y, że: 

 

-    nie wyrządziłem szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 

-     nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

- nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 

społeczne i  zdrowotne,  

- nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku                               

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

- nie wykonywałem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem 

prowadzonego postępowania i nie posługiwałem się w celu sporządzenia oferty 

osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności. 

 

 

 

     Podpisano: 

                                                                   (przedstawiciel/e wykonawcy) 

 


