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Załącznik Nr 2 do zapytania Znak: BZ-7.II/2021 
 
OFERTA CENOWA 

………….……………… 
Data 
 

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

 

Targi Kielce S.A.  
Ul. Zakładowa 1,   
25 – 672 Kielce  

 

Stosownie do zapytania ofertowego znak BZ-7.II/2021. z dnia 08.11.2021 roku na świadczenie usług 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Targów Kielce S.A. w Kielcach przedstawiamy szczegółowe 
wyliczenie składki za ubezpieczenia będące przedmiotem zapytania ofertowego: 
 

Tabela nr 1 

Przedmiot ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia / Sublimity – na jedno 
i wszystkie zdarzenia w 12-miesięcznym 
okresie ubezpieczenia 

Składka za 12 
miesięczny okres 
ubezpieczenia 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej 
 

Suma gwarancyjna 3.000.000 PLN  

Klauzula rażącego 
niedbalstwa 

Do wysokości SG 

 

Klauzula 72 h  

Klauzula nowych miejsc 
ubezpieczenia 

 

Klauzula regresowa  

Klauzula nr 5 (OC najemcy 
nieruchomości) 

 

Klauzula nr 6 (OC najemcy 
ruchomości) 

250.000 PLN  

Klauzula nr 7 (OC 
pracodawcy)  

2.000.000 PLN na szkody osobowe, 
250.000 PLN na szkody rzeczowe, w tym   
za szkody w pojazdach pracowników; 
250.000 PLN na czyste straty majątkowe 
wyrządzone w związku z naruszeniem 
przepisów o ochronie danych osobowych 

 

Klauzula nr 8 OC za szkody 
wyrządzone przez pojazdy 
niepodlegające obowiązkowi 
ubezpieczenia OC 

500.000 PLN  

Klauzula nr 9 szkody wynikłe 
z wadliwego wykonania 
czynności po przekazaniu  

Do wysokości SG  

Klauzula nr 10 (OC za szkody 
w mieniu w przechowaniu, 
pod nadzorem) 

2.000.000 PLN, dla szkód wynikających z 
utraty, zniszczenia lub zaginięcia 
dokumentów i planów powierzonych-
20.000 zł 
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Klauzula nr 11 (OC za 
podwykonawców z prawem 
regresu) 

Do wysokości SG  

Klauzula nr 12 (OC za 
podwykonawców bez prawa 
regresu) 

1.500.000 PLN  

Klauzula nr 13 (OC 
wzajemne) 

Do wysokości SG  

Klauzula nr 14 (OC z tytułu 
organizacji imprez) 

Do wysokości SG, podlimit dla sztucznych 
ognii 500.000 PLN 

 

Klauzula nr 15 (OC za szkody 
w mieniu przekazanym w celu 
wykonania usługi) 

500.000 PLN  

Klauzula 16 - OC za szkody w 
wyniku zatruć pokarmowych, 
zakażeń bakteryjnych,  
przeniesienia chorób 
zakaźnych 

500.000 PLN  

Klauzula nr 17 
niedostarczenie energii 

Do wysokości SG  

Klauzula nr 18 
reprezentantów 

1.000.000 PLN  

Klauzula nr 19 OC za szkody 
w pojazdach 

200.000 PLN  

Inne 

 
 
 
 

 

Łącznie składka za 12 miesięcy  

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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


