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Sygnatura:        Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
DZFS-921/11/17 
DZFS-921/12/17 
DZFS-921/13/17         
DZFS-921/14/17 
DZFS-921/15/17 
DZFS-921/16/17 
PU-53/2017                         

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
ul. Gagarina 11 
87-100 Toruń 

 
O F E R T A 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 
............................................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
adres siedziby Wykonawcy:  
........................................................................................................................................................................................... 
forma prawna Wykonawcy: …………………………………………………………….…………….……………… 
numer telefonu:  .........…………................……………………………………………………………….………. 
REGON: …………………................…………………………………………………..……………………..…..……. 
NIP: …………………………………................………………………………………………..……………..………… 
adres poczty elektronicznej, na który Zamawiający będzie kierować korespondencję:  
……………………................................................................................................................... 
Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego: Świadczenie przez Wykonawcę usług grupowego ubezpieczenia następstw 
nieszczęśliwych wypadków studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbywających 3 i 4-miesięczne staże 
zawodowe w ramach projektów: 
1) „Program stażowy dla kierunku KOMUNIKACJA I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE”, 
2) „MOC 2.0 - Wzrost kompetencji studentów kierunku matematyka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dla potrzeb gospodarki, 

rynku pracy i społeczeństwa", 
3) „AS KIER UMK - Staż zawodowy jako dostosowAnie Studentów i absolwentów Wydziału Chemii UMK  

do wymogów rynku pracy zgodnie z KIERunkiem studiów”, 
4) „Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie!”, 
5) „Geokompetencje w praktyce - drogą do sukcesu II”, 
6) „Humanista - Stażysta - Menadżer! Zarzadzanie dziedzictwem kulturowym - II edycja (2018-2019)”. 

 
1. Oferujemy realizację zamówienia w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego za cenę ryczałtową: 

wartość brutto 
oferty  ……………………………………………………………………………………………..………………. zł 

słownie …………………………………………………………..…………………………………………. złotych 
 

     zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: 
 

Przedmiot zamówienia 
Liczba osób 

podlegających 
ubezpieczeniu 

Składka  
za 1 osobę 

PLN 

 
Wartość  
brutto 
PLN 

 
Ubezpieczenie NNW w wariancie A, tj. nie dłuższe niż  
3 miesiące (do 92 dni) 297   

Ubezpieczenie NNW w wariancie B, tj. dłuższe niż 3 
miesiące lecz nie dłuższe niż 4 miesiące (93 - 123 dni) 

335   

 
 Razem 

brutto:  
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2. Oferujemy sumę ubezpieczenia: ………………………… PLN dla każdej polisy. 

3. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie: sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r. 
4. Oświadczamy, że spełniamy warunek udziału w postępowaniu określony przez zamawiającego w rozdziale V zapytania 

ofertowego, tj. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności. 
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego – przelew, 7 dni licząc od daty otrzymania 

polisy.  
6. Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej 

oferty. 
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, akceptujemy wszystkie zawarte w nim warunki i nie 

wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 
8. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 
9. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 10 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

 
 
 
 

_______________, dnia _____________r.                                                  ______________________________ 
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

do reprezentowania Wykonawcy 
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