
Zał. Nr 1 do Warunków technicznych udziału w postępowaniu na ubezpieczenie Elewarr 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

......................................, ................................ 

miejscowość        data   

 

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

 (pieczęć adresowa oferenta)  

Elewarr Sp. z o.o. 

Al. Wincentego Witosa 31 

00-710 Warszawa 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie  o postępowaniu, w którym przedmiotem zamówienia jest 

kompleksowe ubezpieczenie majątku Elewarr Sp. z o.o., Odpowiedzialności Cywilnej Elewarr Sp. 

z o.o., przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie 

zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w Specyfikacji Zakresu Ubezpieczenia Majątkowego 

i OC  Elewarr Sp. z o.o. z dnia 11.04.2022r. przedmiotowego postępowania oraz informujemy, że 

akceptujemy warunki zawarte w Warunkach Technicznych Udziału w Postępowaniu na 

Ubezpieczenie Majątkowe i OC Elewarr Sp. z o.o.  wraz z załącznikami. 

 

OFERTA  

1. Zobowiązujemy się do kompleksowego ubezpieczenia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Specyfikacji i Warunkach technicznych przedmiotowego postępowania. 

2. Cena za kompleksowe ubezpieczenie w dwóch opisanych szczegółowo  w Specyfikacji zakresach,  

wynosi: 

……………………………………………….zł, 

(słownie:……………………………………………….zł) w tym,                 

cena za ubezpieczenie majątkowe - wynosi: ...................................................zł, 

(słownie:.........................................................złotych), 

cena za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - wynosi: 

…………………………………………………zł, 

(słownie:…………………………………………………….złotych). 

Oświadczamy, że podane wyżej kwoty zawierają wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w 

związku z realizacją niniejszego zamówienia. 

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia  - najpóźniej  w terminie do 14.05.2022r. 

4. Zgadzamy się podtrzymać niniejszą ofertę przez okres 30 dni, od daty ustalonej w Specyfikacji 

Zakresu Ubezpieczenia Majątkowego i Odpowiedzialności Cywilnej Elewarr Sp.  z o.o. na złożenie 

oferty oraz oświadczamy, że oferta pozostanie dla nas wiążąca i może być zaakceptowana –  w 

każdym czasie – przed upływem terminu związania ofertą. 

 

 

............................, dn. ...............................                                         …............................................................... 

Pieczęć i podpisy osób 

upoważnionych do 

reprezentowania oferenta w 

obrocie prawnym:  



Zał. Nr 2 do Warunków technicznych udziału w postępowaniu na ubezpieczenie Elewarr 

 

 

 

 

Nazwa i adres oferenta:  

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

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Ubiegając się o udzielenie przez Elewarr Sp. z o.o. zamówienia  w postępowaniu, którego przedmiotem 

jest kompleksowe ubezpieczenie Elewarr Sp. z o.o. (ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie OC 

Elewarr, 

oświadczamy, że: 

1) posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, a także 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia  

4) spełniamy wszelkie warunki udziału w postępowaniu i akceptujemy wszelkie warunki Specyfikacji 

Zakresu Ubezpieczenia Majątkowego i Odpowiedzialności Cywilnej  oraz Warunki Techniczne 

Udziału w Postępowaniu na Ubezpieczenie Majątkowe i OC Elewarr Sp. z o.o.  

 

 

 

 

....................…………dn. ........................             ............................................................................                                                                                     

pieczęć i podpisy osób upoważnionych do 

reprezentowania oferenta w obrocie prawnym: 

 

 

 

 

 


