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Załącznik nr 3 

do zapytania ofertowego 
 

Podział sum ubezpieczenia 
 

L.p. 
Nazwa i adres 

siedziby 
Zakres 

Ubezpieczenia 
Nazwa 

ubezpieczyciela 
Okres 

ubezpieczenia 
Suma 

ubezpieczenia 

Wysokość 
rocznej 
składki 

(do zapłaty) 

Uwagi 
oraz 

wyłączenia  
z ubezpieczenia 

1 

WFOŚiGW  
w Warszawie 

ul. Ogrodowa 5/7 
00-893 Warszawa 

Ubezpieczenie budynku od ognia i innych 
żywiołów na bazie wszystkich ryzyk: 
budynki, budowle 

 

od  
15-02-2018 

do 
14-02-2019 

15 800 000,00 zł  

 

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych 
żywiołów na bazie wszystkich ryzyk: 
maszyny, urządzenia, wyposażenie 

  
1 085 859,15 zł 

 
 

Ubezpieczenie mienia od kradzieży 
z włamaniem i rabunku 

1 085 859,15 zł  

Ubezpieczenie stacjonarnego sprzętu 
elektronicznego i nośników danych 
na bazie wszystkich ryzyk 

1 860 280,15 zł  

Ubezpieczenie przenośnego sprzętu 
elektronicznego i nośników danych, 
na bazie wszystkich ryzyk 

116 895,00 zł  

Ubezpieczenie materiałów promocyjnych,  
biurowych, spożywczych i chemicznych 
przechowywanych w magazynach od ognia i 
innych żywiołów na bazie wszystkich ryzyk. 

83 000,00 zł  

Ubezpieczenie elementów zewnętrznych 
budynku (oświetlenie zewnętrzne, etc.) 

10 000,00 zł  

wandalizm i dewastacja 20 000,00 zł  

RAZEM  
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2 

Wydział Zamiejscowy  
CIECHANÓW 

ul. Mickiewicza 7 
06-400 Ciechanów 

Ubezpieczenie budynku od ognia i innych 
żywiołów na bazie wszystkich ryzyk: 
budynki, budowle 

 

od  
15-02-2018 

do 
14-02-2019 

110 500,00 zł  
 

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych 
żywiołów na bazie wszystkich ryzyk: 
maszyny, urządzenia, wyposażenie 

33 903,05 zł  

Ubezpieczenie stacjonarnego sprzętu 
elektronicznego i nośników danych  
na bazie wszystkich ryzyk 

51 331,68 zł  

Ubezpieczenie mienia od kradzieży 
z włamaniem i rabunku: 
maszyny, urządzenia i wyposażenie 

33 903,05 zł  

wandalizm i dewastacja 20 000,00 zł  

RAZEM  

3 

Wydział Zamiejscowy  
OSTROŁĘKA 

ul. Piłsudskiego 38 
07-400 Ostrołęka 

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych 
żywiołów na bazie wszystkich ryzyk: 
maszyny, urządzenia, wyposażenie 

 

od  
15-02-2018 

do 
14-02-2019 

34 743,40 zł  
 

Ubezpieczenie stacjonarnego sprzętu 
elektronicznego i nośników danych  
na bazie wszystkich ryzyk 

54 217,42 zł  

Ubezpieczenie mienia od kradzieży  
z włamaniem i rabunku: 
maszyny, urządzenia i wyposażenie 

34 743,40 zł  

RAZEM  

4 

Wydział Zamiejscowy  
PŁOCK 

ul. Małachowskiego 8 
09-402 Płock 

Ubezpieczenie budynku od ognia  
i innych żywiołów na bazie wszystkich ryzyk: 
budynki, budowle 

 

od  
15-02-2018 

do 
14-02-2019 

162 100,00 zł  
  

Ubezpieczenie mienia od ognia  
i innych żywiołów na bazie wszystkich 
ryzyk: maszyny, urządzenia, wyposażenie 

49 466,16 zł  

Ubezpieczenie stacjonarnego sprzętu 
elektronicznego i nośników danych  
na bazie wszystkich ryzyk 

44 409,32 zł  

Ubezpieczenie przenośnego sprzętu 
elektronicznego i nośników danych  
na bazie wszystkich ryzyk 

3 273,03 zł  
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Ubezpieczenie mienia od kradzieży 
z włamaniem i rabunku: 
maszyny, urządzenia i wyposażenie 

49 466,16 zł  

wandalizm i dewastacja 10 000,00 zł  

RAZEM  

5 
PŁOCK 

ul. Stary Rynek 20 
09-402 Płock 

Ubezpieczenie budynku od ognia  
i innych żywiołów na bazie wszystkich ryzyk: 
budynki, budowle 

 

od  
15-02-2018 

do 
14-02-2019 

1 750 000,00 zł  

 

Ubezpieczenie stacjonarnego sprzętu 
elektronicznego i nośników danych  
na bazie wszystkich ryzyk 

1 468,88 zł  

Ubezpieczenie mienia od ognia 
i innych żywiołów na bazie wszystkich ryzyk: 
maszyny, urządzenia, wyposażenie 

31 236,89 zł  

Ubezpieczenie mienia od kradzieży 
z włamaniem i rabunku: 
maszyny, urządzenia i wyposażenie 

31 236,89 zł  

wandalizm i dewastacja 20 000,00 zł  

RAZEM  

6 

Wydział Zamiejscowy  
RADOM 

ul. Grzybowska 4/6 
26-600 Radom 

Ubezpieczenie budynku od ognia 
 i innych żywiołów na bazie wszystkich ryzyk: 
budynki, budowle 

 

od  
15-02-2018 

do 
14-02-2019 

345 500,00 zł  

 

Ubezpieczenie mienia od ognia  
i innych żywiołów na bazie wszystkich ryzyk: 
maszyny, urządzenia, wyposażenie 

53 868,48 zł  

Ubezpieczenie stacjonarnego sprzętu 
elektronicznego i nośników danych  
na bazie wszystkich ryzyk 

44 842,90 zł  

Ubezpieczenie przenośnego sprzętu 
elektronicznego i nośników danych  
na bazie wszystkich ryzyk 

3 273,03 zł  

Ubezpieczenie mienia od kradzieży  
z włamaniem i rabunku: 
maszyny, urządzenia i wyposażenie 

53 868,48 zł  

wandalizm i dewastacja 10 000,00 zł  
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RAZEM  

7 

Wydział Zamiejscowy  
SIEDLCE 

ul. Asłanowicza 18 
08-110 Siedlce 

Ubezpieczenie mienia od ognia  
i innych żywiołów na bazie wszystkich ryzyk: 
maszyny, urządzenia, wyposażenie 

 

od  
15-02-2018 

do 
14-02-2019 

40 706,88 zł  

 

Ubezpieczenie stacjonarnego sprzętu 
elektronicznego i nośników danych  
na bazie wszystkich ryzyk 

52 704,91 zł  

Ubezpieczenie przenośnego sprzętu 
elektronicznego i nośników danych  
na bazie wszystkich ryzyk 

5 574,36 zł  

Ubezpieczenie mienia od kradzieży  
z włamaniem i rabunku: 
maszyny, urządzenia i wyposażenie 

40 706,88 zł  

wandalizm i dewastacja 20 000,00 zł   

RAZEM  

RAZEM  

 
 
 

Sumy ubezpieczeń podane według wartości odtworzeniowej 
Wyłączony (Zniesiony)  udział własny 

Franszyza integralna 100 złotych 

Ubezpieczenie budynków i mienia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu najmu, wynajmu, posiadania, administrowania i zarządzania nieruchomościami  

stanowiącymi siedziby WFOŚiGW w Warszawie oraz Wydziałów Zamiejscowych Biura WFOŚiGW w Warszawie 

Wyłączony (Zniesiony)  udział własny 
Franszyza integralna 100 złotych 
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L.p. 
Nazwa i adres 

siedziby 
Zakres 

Ubezpieczenia 
Nazwa 

ubezpieczyciela 
Okres 

ubezpieczenia 
Suma 

ubezpieczenia 

Wysokość 
Rocznej 
składki 

(do zapłaty) 

Uwagi 
oraz 

wyłączenia  
z ubezpieczenia 

1 
WFOŚiGW w Warszawie 

ul. Ogrodowa 5/7 
00-893 Warszawa 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
działalności z tytułu: posiadania, administrowania 
i zarządzania nieruchomością 

 

od  
15-02-2018 

do 
14-02-2019 

1 000 000,00 zł  

 

2 

Wydział Zamiejscowy  
CIECHANÓW 

ul. Mickiewicza 7 
06-400 Ciechanów 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
działalności + OC posiadania 

3 

Wydział Zamiejscowy  
OSTROŁĘKA 

ul. Piłsudskiego 38 
07-400 Ostrołęka 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
działalności + OC najemcy 

4 

Wydział Zamiejscowy  
PŁOCK 

ul. Małachowskiego 8 
09-402 Płock 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
działalności + OC posiadania 

5 
PŁOCK 

ul. Stary Rynek 20 
09-402 Płock 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
działalności z tytułu: posiadania, administrowania 
i zarządzania nieruchomościami oraz wynajmu 

6 

Wydział Zamiejscowy  
RADOM 

ul. Grzybowska 4/6 
26-600 Radom 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
działalności z tytułu: posiadania, administrowania 
i zarządzania nieruchomością oraz wynajmu 

7 

Wydział Zamiejscowy  
SIEDLCE 

ul. Asłanowicza 18 
08-110 Siedlce 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
działalności + OC najemcy 

RAZEM  

 


