Załącznik nr 1a
.................................................
(pieczęć oferenta)
OFERTA
dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej
Jarosław S.A.
1. Nawiązując do zapytania ofertowego nr ZO 1/PKS/2017 pn: „Ubezpieczenia komunikacyjne
na rok 2018” oferujemy objęcie ochroną ubezpieczeniową PKS Jarosław S.A. niżej
wymienione ryzyka przy następujących wysokościach składek należnych:
Lp.

Rodzaj ubezpieczenia
Ubezpieczenie

od

odpowiedzialności

1 posiadaczy pojazdów mechanicznych
2

cywilnej

Ubezpieczenie Auto Casco (suma składek
wynikających z wysokości składek indywidualnych
sporządzonych na podstawie załącznika nr 2a do
Specyfikacji zamówienia)
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych

3 wypadków kierowców i pasażerów pojazdów
mechanicznych

Wysokość składki
za rok 2016

Termin

od 01.01.2018
do 31.12.2018
od 01.01.2018
do 31.12.2018
od 01.01.2018
do 31.12.2018

Łączna składka należna za 2018r.
2. Składka ubezpieczeniowa za rok 2018 opłacana będzie w 6 następujących ratach:
1
2
3
4
5
6

-

rata
rata
rata
rata
rata
rata

w
w
w
w
w
w

wysokości
wysokości
wysokości
wysokości
wysokości
wysokości

...........................zł
...........................zł
...........................zł
...........................zł
...........................zł
...........................zł

płatna
płatna
płatna
płatna
płatna
płatna

do
do
do
do
do
do

dnia
dnia
dnia
dnia
dnia
dnia

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

3. Warunki ubezpieczeń dla każdego z ryzyk (z uwzględnieniem warunków określonych przez
Ubezpieczającego w Specyfikacji zamówienia – zakresach ubezpieczenia /ryzyk/), wg których
dokonano naliczenia składek stanowią integralną część oferty.
4. Zapewniamy wykonanie opisu technicznego z zaistniałego zdarzenia ubezpieczeniowego
w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu otrzymania zgłoszenia od
Ubezpieczającego.
5. Wyrażamy zgodę na stworzenie możliwości likwidacji przy szkodach komunikacyjnych nie
przekraczających 10.000 zł netto przez wewnętrzną Komisję Likwidacyjną utworzoną
u Ubezpieczającego i nadzorowaną przez Ubezpieczyciela.
Stawka roboczogodziny w rozliczeniu napraw szkód komunikacyjnych j.w. nie mniejsza niż: - 95 zł dla robót lakierniczo – blacharskich,
- 75 zł dla pozostałych robót.
6. Oświadczamy, że uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty i podpisania
umowy (dane o szkodowości, czy są renty, itp.).
7. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się w ciągu 7 dni zawrzeć umowę,
w której zawarte zostaną wszystkie postanowienia określone w „ISTOTNYCH
POSTANOWIENIACH UMOWY”, którego egzemplarz podpisany przez uprawomocnionych
przedstawicieli stanowi Załącznik do niniejszej oferty.
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od dnia
ustalonego na składanie ofert.

9.

Do niniejszej oferty załączamy dokumenty j.n. podpisane
przedstawicieli:
 zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej,
 wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,
 parafowany egzemplarz „Istotnych postanowień umowy”,
 warunki ubezpieczeń poszczególnych ryzyk.

..........................., dnia ..................

przez

upełnomocnionych

……………………...............................................
(podpis upełnomocnionych przedstawicieli)

