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Załącznik Nr 1 do zapytania Znak: BZ-7II/2014 
 
 
 
 

 

OFERTA  CENOWA 
 

……………………………… 
 data 

…………………………………………………… 
         Nazwa i dokładny adres firmy 

 

Targi Kielce Spółka Akcyjna  
Ul. Zakładowa 1, 25–672 Kielce  

 

Stosownie do zapytania ofertowego znak BZ-7II/2014 z dnia 22.10.2014r. roku na świadczenie 

usług ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A. w Kielcach: 

 

1. Oferujemy wykonanie usługi ubezpieczenia zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w 

zapytaniu nr: BZ-7II/2014. 

2. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zaproszenia oraz ze 

szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i jego załącznikami, oraz że nie wnosimy do 

niego zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do właściwego 

przygotowania oferty. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

4. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do podpisania umowy generalnej w terminie 7 dni od 

dnia powiadomienia o wyniku zamówienia. 

5. Oświadczamy, że zgadzamy się na warunki ubezpieczenia określone jako obligatoryjne 

zawarte w zapytaniu ofertowym. 

6. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do natychmiastowego pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego w razie zaistnienia okoliczności i zdarzeń polegających na złożeniu wniosku 

lub wszczęciu postępowania układowego, upadłościowego, likwidacyjnego, egzekucyjnego 

lub innym o podobnym skutku prawnym. 

7. Przedstawiamy w załączeniu Ogólne warunki ubezpieczeń będących przedmiotem 

zamówienia. 

8.  Przedstawiamy szczegółowe wyliczenie składki za ubezpieczenia będące przedmiotem 

zapytania ofertowego: 

 
Tabela nr 1 

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych + ZK 

Dla pojazdów w załączniku  

nr 3 
Suma gwarancyjna wg Rozporządzenia 

 

Ubezpieczenie AUTOCASCO 

Dla pojazdów w załączniku  
nr 3 

Suma ubezpieczenia wg zestawienia 
 

Ubezpieczenie NNW Kierowcy i pasażera 

Dla pojazdów w załączniku nr 
3 

Suma ubezpieczenia = 10.000 PLN  

Ubezpieczenie assistace 

Dla pojazdów w załączniku  
nr 3 

Zakres maksymalny  

Łącznie składka za 12 miesięcy  
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Tabela nr 2 
 

 

Składka za 12 miesięcy z rozbiciem na poszczególne samochody i rodzaj ubezpieczenia 
 

 

L.p Numer 
rejestracyjny 

OC AC/KR NW ASS ZK 

1.  
TK 3116A      

2.  
TK 3117A      

3.  
TK 89278    - - 

4.  
TK 7171H      

5.  
TK 91181      

6.  
TK 91777      

7.  TK 4075C 
 

     

8.  TK 1390      

9.  TK 75126  -  - - 

 
 
 
 
 
 
 
………………………………………..     …………………………………………………. 
pieczątka firmowa        data  i  podpis   

 


