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Załącznik nr 2A. Wzór załącznika do formularza oferty „szczegółowa kalkulacja oferowanej ceny dla zadania 1” 
 
 
 
.................................................. 
                (pieczęć Wykonawcy) 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA OFERTY 

 

 

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

1.1 Oferta cenowa (stopa składki i wyliczona na jej podstawie składka) za ubezpieczenie mienia od wszystkich: 

l.p. przedmiot ubezpieczenia 
Suma 

ubezpieczenia  
(w zł) 

Stawka 
ubezp.  
(w %) 

składka roczna 
(w zł) 

1.  Budynki i budowle 9 163 320,00   

2.  Budowle 174 228,00   

3.  pozostałe środki trwałe własne i 
powierzone, przedmioty podlegające 
jednorazowej amortyzacji, wyposażenie i 
przedmioty niskocenne, wyposażenie 
znajdujące się poza ewidencją KŚT), z 
wyłączeniem pojazdów podlegających 
rejestracji w grupie 7 KŚT i sprzętu 
elektronicznego) 

352 790,07 

  

4.  Sprzęt elektroniczny stacjonarny 19 987,62   

5.  Sprzęt elektroniczny przenośny 2 037,00   

6.  Oprogramowanie 50 000,00   

7.  Środki obrotowe 40 000,00   

8.  Mienie pracownicze 132 000,00   

9.  Gotówka 20 000,00   

Łącznie składka za roczny okres ubezpieczenia (w zł): 
 

 

2.1 Oferta cenowa za limity odpowiedzialności ustanowione ponad sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu 
mienia od wszystkich ryzyk: 

lp. 
postanowienia dotyczące  

kosztów dodatkowych  
ponad sumę ubezpieczenia 

suma ubezpieczenia 
(w zł)  

stawka 
ubezpieczeniowa 

(%) 

składka roczna 
(w zł) 

1.  
Postanowienia dotyczące pokrycia 
kosztów uprzątnięcia pozostałości 
po szkodzie oraz kosztów 
zabezpieczenia mienia przed szkodą 
i kosztów ratownictwa 

200 000,00 

  

2.  
Postanowienia dotyczące pokrycia 
kosztów poniesionych w celu 
przywrócenia uszkodzonego 
przedmiotu do stanu sprzed szkody 

50 000,00 

  

3.  
Postanowienia dotyczące pokrycia 
kosztów rzeczoznawców 

50 000,00 
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4.  
Postanowienia dotyczące pokrycia 
kosztów identyfikacji miejsc awarii 

50 000,00 
  

5.  
Postanowienia dotyczące pokrycia 
kosztów restytucji dokumentów 

50 000,00 
  

6.  
Postanowienia dotyczące pokrycia 
kosztów odtworzenia danych i 
oprogramowania 

50 000,00 
  

7.  
Postanowienia dotyczące zalania na 
skutek nieszczelności, 
niezabezpieczenia lub złego 
zabezpieczenia 

20 000,00 

  

8.  
Postanowienia dotyczące sumy 
uzupełniającej 

1 000 000,00 
  

Łącznie składka za roczny okres ubezpieczenia (w zł): 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  

1.1 Oferta cenowa za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wynikającej z prowadzonej działalności  
i posiadanego mienia: 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma 

gwarancyjna 
(w zł) 

Składka za  
roczny okres 

ubezpieczenia 
(w zł): 

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
wynikającej z prowadzonej działalności i 
posiadanego mienia z uwzględnieniem klauzul, 
o których mowa w SIWZ 

3 000 000,00 

 

Ogółem: 
(do przeniesienia do oferty  

(pkt. 5.2, zadanie 1)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Rodzaj ubezpieczenia 

Łącznie składka za 
roczny okres 

ubezpieczenia 
(w zł): 

 

1. Oferta cenowa za ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk   

2. 
Oferta cenowa za limity ponad sumę ubezpieczenia w 
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk  

 

 
Ogółem: 

(do przeniesienia do oferty  
(pkt. 5.2, zadanie 1)) 
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3. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości 

3.1. Oferta cenowa za obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości: 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma 

gwarancyjna 
(w EUR) 

Składka za  
roczny okres 

ubezpieczenia 
(w zł): 

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej zarządcy nieruchomości 

50 000,00 
 

Ogółem: 
(do przeniesienia do oferty  

(pkt. 5.2, zadanie 1)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp  

Nazwa(y) 
Wykonawców 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

 

Miejscowość 
i data 

1)      

2)      


