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Wrocław, 24.02.2011 
 

 
 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na  ubezpieczenie s/y „Oceania” dla Instytutu  
Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie 

 
 
 

ZMIANA DO SIWZ  NR 14/18/02/2011/NO/Sopot 

 
Działając w imieniu i na rzecz Instytutu  Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, 
na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska SUPRA BROKERS Sp. z 
o.o. informuje o następujących zmianach w SIWZ: 
 
 

1. Zmianie ulega Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy zgodnie z 
załączeniem.  

 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

Z wyrazami szacunku 
       Marcin Foryś 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



    Załącznik Nr 1 
 
 
 

FORMULARZ OFERTY NA USŁUG Ę UBEZPIECZENIA 
S/Y „OCEANIA” DLA INSTYTUTU OCEANOLOGII POLSKIEJ 

AKADEMII NAUK W SOPOCIE 
 
 

1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela): 

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

2. Cena ostateczna oferty (słownie): 

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

Lp. Nazwa  ryzyka  
Suma 

ubezpieczenia 
w zł 

Udział własny/ 
franszyza 

integralna/ 
franszyza 

redukcyjna 

Wysokość 
składki za 

okres 12 m-
cy 

1 

Ubezpieczenia kadłuba i 
maszyn s/y „Oceania” – 
ryzyka morskie i min,  

7.066.974,65  
 

u.wł./fr. red.: … 
fr.int.:brak 

 

Ubezpieczenia kadłuba i 
maszyn s/y „Oceania” –
wydatki,  

1 800 000 
u.wł./fr.red.: ….. 
fr.int.:brak 

 

Ubezpieczenie kadłuba i 
maszyn s/y „Oceania” – 
aparatura i sprzęt 

395030,34 
u.wł./fr.red.:  
3 000 zł 
fr.int.:brak 

 

Ubezpieczenia kadłuba i 
maszyn s/y „Oceania” –
odpowiedzialność cywilna 
armatora 

7.066.974,65 
u.wł./fr.red: ….. 
fr.int.:brak 

 

2 

Ubezpieczenie następstw 
nieszczęśliwych wypadków 
członków załogi stałej i 
ekipy wykonującej badanie 
naukowe lub inne zlecone 
czynności przez armatora, 
biorących     udział w rejsie 
s/y „Oceania” 

50 000  na 
osobę 

u.wł/fr.red: …. 
fr.int.: brak 
 

 

3 

Ubezpieczenie rzeczy 
osobistych członków załogi 
stałej i ekipy wykonującej 
badanie naukowe lub inne 
zlecone czynności przez 
armatora, biorących udział w 
rejsie s/y   „Oceania” 

1 000  na 
osobę  

u.wł./fr.red.: brak 
fr.int.: brak 
 

 

4 

Ubezpieczenie aparatury 
naukowo badawczej i sprzętu 
używanego na s/y „Oceania” 
do badań i pomiarów w 
wodzie. 

339 593,03  
u.w./fr. red.: … 
fr.int.: brak 
 

 



   

 

 

 RAZEM - -  

 
W ubezpieczenia aparatury naukowo badawczej i sprzętu używanego na s/y „Oceania” do 
badań i pomiarów w wodzie zastosowano stawkę roczną ………………………% 
 
W ubezpieczenia aparatury naukowo badawczej i sprzętu używanego na s/y „Oceania” do 
badań i pomiarów w wodzie na okresy krótkoterminowe zastosowano stawkę  
………………………% za ……. ……………….. 
 
 
3. Składka za ubezpieczenie zostanie rozłożona na 4 raty. 
 
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami przetargu, uzyskał  wszystkie 

informacje niezbędne do oszacowania ryzyka, przygotowania oferty  i właściwego 
wykonania zamówienia oraz, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Wykonawca oświadcza również, że zapoznał się z zapisami 
Umowy Generalnej i w pełni akceptuje jej treść. 

 
5. Wykonawca oświadcza, że jest związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od 

upływu terminu składania ofert. 
 
 
 
 
......................................... , ............................                        ................................................... 

Miejscowość                       Data                                            Podpis i pieczęć Wykonawcy 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


