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sygnatura: ZP-077/2017      Załącznik nr 2 do SIWZ  
 

………………………….……………….………………… 
(pieczątka firmowa Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTOWY 

I. Dane dotyczące Wykonawcy  

A. Firma Wykonawcy (należy wpisać dane Wykonawcy, który posiada uprawnienia 
do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, tzn. centralę zakładu ubezpieczeń lub główny 
oddział w Polsce w przypadku zagranicznego zakładu ubezpieczeń): 

Firma (nazwa)*: 
........................................................................................................................................... 

Adres: 
........................................................................................................................................... 

Telefon/faks: 
........................................................................................................................................... 

NIP: 
........................................................................................................................................... 

REGON: 
........................................................................................................................................... 

e-mail: 
........................................................................................................................................... 

*w przypadku składania oferty przez  Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców 

B. Jednostka Wykonawcy, która będzie brała udział w realizacji zamówienia (należy 
wpisać dane oddziału, przedstawicielstwa, innej jednostki organizacyjnej Wykonawcy lub  
przedsiębiorcy wykonującego czynności na  rzecz Wykonawcy w  formie podobnej 
do przedstawicielstwa- jeśli dotyczy): 

Firma (nazwa): 
........................................................................................................................................... 

Adres: 
........................................................................................................................................... 

Telefon/faks: 
........................................................................................................................................... 

C. Osoba uprawniona przez  Wykonawcę do podpisania i  złożenia niniejszej oferty 
(jeśli dotyczy): 

Imię i nazwisko: 
........................................................................................................................................... 

Stanowisko: 
........................................................................................................................................... 
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Telefon/faks: 
........................................................................................................................................... 

e-mail: 
........................................................................................................................................... 

II. Dane dotyczące Zamawiającego: 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
ul. Gagarina 11, 
87-100 Toruń 
 
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na ubezpieczenie:   
 
Część 1 – Ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej; 
Część 2 - Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, NNW, AC, ASS) pojazdów mechanicznych; 
Część 3 – Ubezpieczenie bezzałogowych statków powietrznych, 
 
oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia za cenę: 

A. Część I zamówienia - „Ubezpieczenie majątku i  odpowiedzialności cywilnej” 

................................................. PLN, słownie złotych........................................................................................................... 
/usługa zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług – Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm./ 

wynikającą z wypełnionego formularza cenowego, zawartego poniżej. 

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. 
Termin związania ofertą i warunki płatności: zgodne z postanowieniami SIWZ. 

Uwaga - jeśli Wykonawca nie składa oferty na niniejszą część zamówienia należy 
postawić kreskę lub wprowadzić zapis: Nie dotyczy. 

 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia 

w złotych 
Wysokość 

składki  rocznej 
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

1. grupa 1 945 150 711,99   
2. grupa 2 34 793 466,08   
3. grupa 3 293 501,50   
4. grupa 4 36 534 149,72   
5. grupa 5 1 458 308,14   
6. grupa 6 145 955 417,99   
7. grupa 7 81 938,32   
8. grupa 8 54 911 206,09   
9. Środki trwałe o niskiej  wartości 51 557 974,51   

10. Księgozbiory 67 870 959,52   
11. Zasoby archiwalne 17 796 192,00   
12. Środki trwałe w najmie 9 508,45   



str. 3 
 

13. Aparatura 10 440 420,16   
Ubezpieczenie mienia w systemie pierwszego ryzyka 

1. 
Ubezpieczenie nakładów 
inwestycyjnych/adaptacyjnych 

2 000 000,00  

2. Ubezpieczenie środków obrotowych 1 360 000,00  

3. 
Ubezpieczenie gotówki i innych wartości 
pieniężnych 

400 000,00  

4. 
Ubezpieczenie mienia pracowniczego i 
należącego do studentów 

500 000,00  

5. 
Urządzenia i wyposażenie zewnętrzne nieujęte 
w ubezpieczeniu systemem sum stałych 

100 000,00  

6. 
Budowle nieujęte w ubezpieczeniu systemem 
sum stałych 

100 000,00  

Limity odpowiedzialności dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 

1. 

Urządzenia, maszyny i wyposażenie, w tym 
sprzęt elektroniczny, łącznie ze środkami 
trwałymi o wysokiej i niskiej wartości, 
księgozbiory 

600 000,00  

2. Zasoby archiwalne 200 000,00  

3. Gotówka od kradzieży z włamaniem w lokalu i 
kasie 400 000,00  

4. Gotówka od rabunku w lokalu i kasie 400 000,00  

5. Gotówka od rabunku w transporcie na terenie 
Polski 100 000,00  

6. Środki obrotowe w magazynach 1 360 000,00   
7. Mienie pracownicze 100 000,00   

8. Mienie osób trzecich w tym studentów 
100 000,00                     

(podlimit 50 000,00  
dla gości hotelowych) 

 

9. Książki z bibliotek uniwersyteckich 50 000,00  

10. Eksponaty muzealne (ekspozycja stała w Coll. 
Maximum) 100 000,00  

11. 
Ubezpieczenie przedmiotów szklanych od 
stłuczenia 

20 000,00 
 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 
1. Aparaty             110 152,75   
2. iPady, iPhony                42 972,27   
3. Kamery             173 090,36   
4. Notebooki, laptopy          1 544 936,47   
5. Pozostały sprzęt przenośny             751 446,84   
6. Projektory                  5 498,10   
7. Skanery                     898,41   
8. Tablety             119 906,81   
9. Telefony komórkowe                  7 630,76   

10. Koszty odtworzenia danych i oprogramowania 100 000,00  
11. Wymienne nośniki danych 10 000,00  
12. Zwiększone koszty działalności 100 000,00  

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
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1.  Suma gwarancyjna: 4 000 000,00   

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym 

1. Transport krajowy 
 

2. Transport międzynarodowy 
 

Razem cena oferty  

 
Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, 

dotyczące części I zamówienia Akceptacja 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
Zwiększenie do  kwoty 90 mln  złotych limitu  w  ryzyku katastrofy budowlanej – 
10 punktów  

Zniesienie franszyzy redukcyjnej dla sprzętu elektronicznego deklarowanego do 
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dla szkód wynikających z upuszczenia 
sprzętu elektronicznego przenośnego –6 punktów 

 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 
Rozszerzenie zakresu ochrony o szkody spowodowane atakiem hakerskim lub w 
wyniku innych cyberprzestępstw – do limitu w wysokości 500 000,00 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia – 7 punktów 

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

Przyjęcie klauzuli 168 godzin – 5 punktów  
Zwiększenie obligatoryjnego limitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu czystych 
strat finansowych z 500 000,00 zł do sumy 1 000 000,00 zł na jeden i wszystkie 
wypadki ubezpieczeniowe – 7 punktów 

 

Przyznanie ubezpieczającemu prawa do uzupełniania sumy gwarancyjnej po 
wypłacie odszkodowania, według stawki zgodnej ze złożoną ofertą – 7 punktów  

Zniesienie franszyzy integralnej w ubezpieczeniu czystych stratach finansowych – 
5 punktów  

Zniesienie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu OC za szkody w środowisku 
naturalnym - 5 punktów  

Zniesienie franszyzy integralnej w ubezpieczeniu OC szatni - 5 punktów  

Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia – 6 punktów  
Włączenie do ochrony szkód powstałych z winy umyślnej pracowników z limitem 
odpowiedzialności 50 000 zł – 8 punktów  

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym 

Zniesienie franszyzy redukcyjnej – 5 punktów  

Pozostałe klauzule dodatkowe 

Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego – 7 punktów  
Zwiększenie do kwoty 20 000 000,00 zł bezskładkowego limitu w klauzuli 
automatycznego pokrycia – 8 punktów  

Zniesienie franszyzy redukcyjnej dla kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia – 
4 punkty  

Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej – 5 punktów  

W kolumnie „Akceptacja” w wierszu dotyczącym akceptowanej klauzuli dodatkowej lub postanowień 
szczególnych proszę wpisać słowo „Tak” w  przypadku przyjęcia danej klauzuli lub postanowienia 
szczególnego oraz słowo „Nie” w przypadku nieprzyjęcia. Brak słowa „Tak” lub „Nie” uznany zostanie jako 
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niezaakceptowanie danej klauzuli lub postanowienia szczególnego. W przypadku przyjęcia danej klauzuli 
lub postanowienia szczególnego, lecz w innej wersji niż podana w niniejszej specyfikacji, Zamawiający 
nie przyzna punktów dodatkowych. 

B. Część II zamówienia - „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych” 
 

.................................................... PLN, słownie złotych..................................................................................................... 
/usługa zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług – Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm./ 

 

wynikającą z wypełnionego formularza cenowego, zawartego poniżej. 

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. 
Termin związania ofertą i warunki płatności: zgodne z postanowieniami SIWZ. 
 

 
Uwaga - jeśli Wykonawca nie składa oferty na niniejszą część zamówienia należy 

postawić kreskę lub wprowadzić zapis: Nie dotyczy. 
 

Lp. Ryzyko ubezpieczeniowe Przedmiot 
ubezpieczenia Nr rejestracyjny pojazdu Wysokość składki  

rocznej 

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych 

HUSQVARNA b/n   
HUSQVARNA b/n   
Tramp Traill CT 54203   

Mitsubishi CT 5724C   
Fiat  CT 5723C   

Nissan  CT 89897   
Skoda CB 718EA   

TZ4K-14 b/n   
Lublin CT 12627   

Przyczepa CT 55464   
Przyczepa CT 53503   

Skoda  CT 77440   
Podnośnik 
widłowy b/n   

Renault CT 38460   
Przyczepka CT  53760   

Citroen  CT 72911   
Citroen  CT 95618   

HUSQVARNA b/n   
Toyota CT9575P  
Thule CT 0035W   

Brenderup CT 0793W   
Volkswagen  CT 1880C   

Skoda CT5070N   
Tema CT 3471W   
Skoda CT 9014G   
Wiola CT 0160W   

Rydwan CT 55694   
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Niewiadów TUR 7038   
LDV CT 66244   

Lp. Ryzyko ubezpieczeniowe Przedmiot 
ubezpieczenia 

Nr rejestracyjny 
pojazdu 

Suma 
ubezpieczenia 

Wysokość składki  
rocznej 

2. 
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych 

wypadków pasażerów i kierowców 
pojazdów 

HUSQVARNA b/n 10.000/ os.   
HUSQVARNA b/n 10.000/ os.   

Mitsubishi CT 5724C 10.000/ os.   
Fiat  CT 5723C 10.000/ os.   

Nissan  CT 89897 10.000/ os.   
Skoda CB 718EA 10.000/ os.   

TZ4K-14 b/n 10.000/ os.   
Lublin CT 12627 10.000/ os.   
Skoda  CT 77440 10.000/ os.   

Podnośnik 
widłowy b/n 10.000/ os.   

Renault CT 38460 10.000/ os.   
Citroen  CT 72911 10.000/ os.   
Citroen  CT 95618 10.000/ os.   

HUSQVARNA b/n 10.000/ os.   
Toyota CT9575P 10.000/ os.  

Volkswagen  CT 1880C 10.000/ os.   
Skoda CT5070N 10.000/ os.   
Skoda CT 9014G 10.000/ os.   
LDV CT 66244 10.000/ os.   

Lp. Ryzyko ubezpieczeniowe Przedmiot 
ubezpieczenia 

Nr rejestracyjny 
pojazdu 

Suma 
ubezpieczenia 

Wysokość składki  
rocznej 

3. Ubezpieczenie Auto – Casco 

Skoda  CT 77440 18 800,00   
Renault CT  38460 11 700,00   
Citroen  CT 72911 10 400,00   
Citroen  CT 95618 21 200,00   

Brenderup CT0793W 1 500,00   
Mitsubishi CT 5724C 58 400,00   

Thule  CT 0035W 1 200,00   
Fiat  CT 5723C 36 700,00   

Toyota CT9575P 189 540,00  
Skoda  CB 718EA 34 000,00   

Volkswagen CT 1880C 32 300,00   
Skoda CT5070N 110 100,00   
TEMA CT 3471W 1 700,00   
Skoda  CT 9014G 22 300,00   

Lp. Ryzyko ubezpieczeniowe Przedmiot 
ubezpieczenia 

Nr rejestracyjny 
pojazdu Rodzaj Wysokość składki  

rocznej 

4. Ubezpieczenie Assistance 

Skoda  CT 77440 ASS kraj.+zagr.   
Renault CT  38460 ASS kraj.+zagr.   
Citroen  CT 72911 ASS kraj.+zagr.   
Toyota CT9575P ASS kraj.+zagr.   

Volkswagen CT 1880C ASS kraj.+zagr.   
Skoda CT5070N ASS kraj.+zagr.   
Skoda  CT 9014G ASS kraj.+zagr.   

Razem cena oferty   



str. 7 
 

 
 

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, 
dotyczące części II zamówienia Akceptacja 

Uznanie za  szkodę częściową uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu w takim 
zakresie, że  koszt jego naprawy nie przekracza 80% jego wartości rynkowej 
na dzień ustalania odszkodowania – 20 punktów 

 

Przyjęcie podanej klauzuli szkody całkowitej – 20 punktów  

Przyjęcie gwarantowanej sumy ubezpieczenia auto casco przez  każdy roczny 
okres ubezpieczenia pojazdów – 20 punktów  

Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia pojazdu niezabezpieczonego – 
25 punktów  

Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego – 15 punktów  

 

W kolumnie „Akceptacja” w wierszu dotyczącym akceptowanej klauzuli dodatkowej lub postanowień 
szczególnych proszę wpisać słowo „Tak” w przypadku przyjęcia danej klauzuli lub postanowienia 
szczególnego oraz słowo „Nie” w przypadku nieprzyjęcia. Brak słowa „Tak” lub „Nie” uznany zostanie jako 
niezaakceptowanie danej klauzuli lub postanowienia szczególnego. W przypadku przyjęcia danej klauzuli 
lub postanowienia szczególnego, lecz w innej wersji niż podana w niniejszej specyfikacji, Zamawiający 
nie przyzna punktów dodatkowych. 
 

C. Część III zamówienia - „Ubezpieczenie bezzałogowych statków powietrznych” 
 

.................................................. PLN, słownie złotych........................................................................................................ 
/usługa zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług – Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm./ 

wynikającą z wypełnionego formularza cenowego, zawartego poniżej. 

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. 
Termin związania ofertą i warunki płatności: zgodne z postanowieniami SIWZ. 

 
Uwaga - jeśli Wykonawca nie składa oferty na niniejszą część zamówienia należy 

postawić kreskę lub wprowadzić zapis: Nie dotyczy. 
 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia     
w złotych 

Wysokość 
składki  rocznej 

1. Dron nr 1 - Hexacopter 
Medium Pro 
Operator: Jacek Janik 

Ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej użytkownika statku 
powietrznego wobec osób trzecich  

200.000,00 
 

2. Dron nr 2 - DJI Phantom 2 
Operator: Jacek Janik 

Ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej użytkownika statku 
powietrznego wobec osób trzecich 

200.000,00  

3. Dron nr 3 - YUNEEC Typhon 
H 
Operator: Adam Fedyniuk 

Ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej użytkownika statku 
powietrznego wobec osób trzecich 

200.000,00 
 

Razem  
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Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, 
dotyczące części III zamówienia Akceptacja 

Zniesienie franszyzy redukcyjnej – 40 punktów  

Zwiększenie sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu OC użytkownika statku 
powietrznego wobec osób trzecich do 400.000,00 zł – 60 punktów  

 

W kolumnie „Akceptacja” w wierszu dotyczącym akceptowanej klauzuli dodatkowej lub postanowień 
szczególnych proszę wpisać słowo „Tak” w przypadku przyjęcia danej klauzuli lub postanowienia 
szczególnego oraz słowo „Nie” w przypadku nieprzyjęcia. Brak słowa „Tak” lub „Nie” uznany zostanie jako 
niezaakceptowanie danej klauzuli lub postanowienia szczególnego. W przypadku przyjęcia danej klauzuli 
lub postanowienia szczególnego, lecz w innej wersji niż podana w niniejszej specyfikacji, Zamawiający 
nie przyzna punktów dodatkowych. 
 
Oświadczamy, że: 
1) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń, 
2) zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania 

i złożenia oferty, 
3) uważamy się związani niniejszą ofertą przez  okres wskazany przez  Zamawiającego 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
4) przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki zawarcia umowy 

oraz wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane, 
5) zobowiązujemy się przy wystawianiu polisy, do dokonania podziału składki dla 

ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk na poszczególne składniki 
majątku wymienione w załączniku nr 1a do SIWZ 

6) zamierzamy/ nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom następujący zakres usług, 
objętych przedmiotem zamówienia: 

Nazwa podwykonawcy Zakres usług 
  

* niepotrzebne skreślić. 

7) wyrażamy zgodę na: 
a) ratalną płatność składki, z  zastrzeżeniami zawartymi w  specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, 
b) przyjęcie do ochrony wszystkich miejsc prowadzenia działalności, 
c) przyjęcie wszystkich warunków wymaganych przez  Zamawiającego dla 
 poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych wymienionych w załącznikach do specyfikacji, 
d) na wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok. W takim przypadku składka roczna 
rozliczana będzie „co do dnia ” za faktyczny okres ochrony. Nie ma zastosowania składka 
minimalna z polisy ubezpieczeniowej. 

Oświadczamy**, że  

1) statut reprezentowanego przez nas Wykonawcy – towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych 
przewiduje, że towarzystwo ubezpiecza także osoby niebędące członkami towarzystwa; 

2) w przypadku wyboru oferty reprezentowanego przez nas Wykonawcy – towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo udzieli ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającemu, 
jako osobie niebędącej członkiem towarzystwa; 

3) zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1844) Zamawiający nie będzie zobowiązany 
do pokrywania strat towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki ubezpieczeniowej. 

**dotyczy wyłącznie Wykonawcy, który działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych 
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Sposób reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia*** 
na potrzeby niniejszego zamówienia jest następujący: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
*** wypełniają jedynie Wykonawcy składający ofertę wspólną 
 
W sprawach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie mają zastosowanie następujące ogólne 
i szczególne warunki ubezpieczenia oraz aneksy do tych warunków (należy wpisać 
wszystkie ogólne i szczególne warunki z datami zatwierdzenia przez Zarząd Wykonawcy 
i wszystkie aneksy do tych warunków obowiązujące na dzień składania oferty): 
 

Lp. 
Wyszczególnienie wszystkich obowiązujących ogólnych 

i szczególnych warunków ubezpieczenia oraz aneksów do tych 
warunków, mających zastosowanie do niniejszego zamówienia 

Data zatwierdzenia 
przez Zarząd 
Wykonawcy 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

   

   

   

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

   

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

   

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym 

   

   

Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW, ZK, Assistance) 

   

   

   

   

Ubezpieczenie Bezzałogowych Statków Powietrznych  

   

Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty: 

Lp. Wyszczególnienie Nr strony 

   

   

   

   

   

Zastrzeżenie: 
Załączniki nr …………………………………………………. nie mogą być udostępnione, ponieważ zawierają 
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informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o  zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.* 
 
* Uwaga: w przypadku wskazania informacji podlegających tajemnicy przedsiębiorstwa wykonawca musi 
wykazać zamawiającemu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – zgodnie z art. 8 
ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych  
 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim 
przedsiębiorstwem?  

Tak  
Nie  
(właściwe zaznaczyć)  
Zgodnie z artykułem 2 załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r.:  
a) do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą 
przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie 
przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR,  
b) małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 
pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów 
EUR,  
c) mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 
pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.  
 
 
Miejscowość i data: ……………..………….……… 

 
 
 
……………………………………………….…………… 

(pieczątka i podpis osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy) 
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