Skierniewice, do 21.10.2016r.
ZAMAWIAJĄCY

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o.
Ul. Czenvona 7
96-100 Skierniewice
MZK. 06.P.2016

O~łoszenie

o konkursie

na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miejskiego
Sp. z o.o. w Skierniewicach

Zakładu

Komunikacji

§l
DEFINICJE
Ilekroć

l.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

w niniejszym ogłoszeniu jest mowa o:
ogłoszeniu - należy przez to rozumieć ogłoszenie o konkursie na wybór brokera
ubezpieczeniowego dla MZK Sp. z o.o. w Skierniewicach;
konkursie - należy przez to rozumieć postępowanie zmierzające do wyboru brokera
ubezpieczeniowego;
zamawiającym - należy przez to rozumieć MZK Sp. z o.o. w Skierniewicach;
wykonawcy - należy przez to rozumieć firmę świadcząca usługi brokerskie, biorącą udział
w Konkursie;
brokerze - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną posiadająca wydane przez
organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej, wpi saną do rejestru
brokerów ubezpieczeniowych;
komisji - należy przez to rozumieć Kom isję konkursową powołaną do przeprowadzenia
Konkursu;
zamówieniu - należy przez to rozumieć umowę ni eodpłatną (zgodnie z przyjętą na rynku
usług ubezpieczeniowych praktyką) zaw ieraną między zamawiającym a wykonawcą,
której przedmiotem są usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego świadczone
zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z
2003 r. Nr 124, poz. 1154 z późn . zm.).
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Do Konkursu nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych. Konkurs przeprowadzony jest w oparciu o niniejsze Ogłoszenie.
2. Konkurs ma charakter otwarty.
3. Ogłoszenie o konkursie opublikowane zostało na stronie internetowej Zamawiającego
www.mzkskierniewice.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zam awiającego.
l.
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§3
PRZEDMiar I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERA

l.

2.

Przedmiotem Konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego dla MZK Sp. z o.o. w
Skierniewicach, świadczącego usługi na podstawie ustawy z 22 maja 2003 roku o
pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz. 1154 z późn. zm.).
Zakres świadczonych usług przez brokera ubezpieczeniowego na rzecz Zamawiającego
będzie obejmować w szczególności:
l) identyfikację i analizę ryzyka ubezpieczeniowego;
2) opracowanie i wdrożenie programu ubezpieczeniowego dostosowanego do potrzeb
możliwości Zamawiającego, uwzględniającego przede wszystkim:
a) analizę zakresu i rodzajów ryzyka związanego z Zamawiającym,
b) podział na ryzyka podlegające i niepodlegające ubezpieczeniom,
c) uzgodnienie programu z Zamawiającym;
d) przedstawienie propozycji optymalnego programu ubezpieczeniowego;
3) nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń, w tym sprawdzanie prawidłowości zapisów w
polisie, kontrola terminów płatności składek ubezpieczeniowych,
4) bieżącą analizę rynku ubezpieczeniowego pod względem kondycji finansowej
poszczególnych ubezpieczycieli oraz możliwości i potrzeb wykorzystania korzystnych
rozwiązań i ofert dla Zamawiającego ;
5) przeprowadzanie w imieniu Zamawiającego procedury zgłaszania szkód, ich likwidacji,
dochodzenia roszczeń, kontroli procedur szkodowych ubezpieczyciela,
6) pośredniczenie w zawieraniu umów pomiędzy Ubezpieczycielem, a Ubezpieczającym;
7) bieżąca ocena merytoryczna ofert w zakresie ubezpieczeń składanych Zamawiającemu;
8) negocjacje warunków umowy z wybranym Ubezpieczycielem;
9) doradztwo w wyborze wiarygodnego Ubezpieczyciela.
§4
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

O wybór na brokera ubezpieczeniowego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
l.
prowadzą działalność na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej,
wydanego przez właściwy organ nadzoru ;
2.
posiadają obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonania
działalności brokerskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca
2005 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu
wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 122 poz. 1028 z późn . zm.);
3.
posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie obsługi brokerskiej;
4.
dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym;
5.
posiadają komórkę likwidacji szkód;
6.
uczestniczyli w prowadzeniu likwidacji przynajmniej l 00 szkód dotyczących szkód w
pojazdach i odpowiedzialności cywilnej w zakresie szkód osobowych i rzeczowych w okresie
ostatnich 12 miesięcy;

w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie
zamówienia, nie są w stanie likwidacji lub upadłości, nie zalegają z opłacaniem podatków,
opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;
8.
Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat (licząc do dnia ogłoszenia konkursu) powinien
świadczyć usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń majątkowych dla co najmniej dziesięciu
przedsiębiorstw sektora usług komunalnych.
9.
Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat (licząc do dnia ogłoszenia konkursu) powinien
przeprowadzić co najmniej dziesięć postępowań prowadzonych na podstawie ustawy Prawo
zamówień publicznych, których efektem był wybór ubezpieczyciela dla jednostki sektora
finansów publicznych w zakresie ubezpieczeń majątkowych.
10.
Wykonawca, którego
oferta
została
oceniona
jako
najkorzystniejsza w
przedmiotowym konkursie, w celu potwierdzenia warunków określonych w pkt 8 i pkt 9
przedłoży w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego, wykaz przedsiębiorstw, którym
świadczył usługi brokerskie.
11.
Wykonawcy, którzy nie spełnią któregokolwiek z warunków zostaną wykluczeni z
udziału w konkursie.

7.

znajdują

się

§5
WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ
W POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM
l.

Ofertę należy złożyć

na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi

załącznik

nr l

do niniejszego Ogłoszenia.
2. Do oferty należy załączyć:
l) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub z centralnej ewidencji informacji
działalności gospodarczej;
2) zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej, wydane przez właściwy organ;
3) kopie polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności
brokerskiej;
4) oświadczenie wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia :
a) że zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej jest aktualne i nie zostało
cofnięte,

b)
c)
d)
e)

o okresie prowadzenia nieprzerwanej działalności brokerskiej,
o dysponowaniu wiedzą i doświadczeniem w zakresie obsługi brokerskiej,
o dysponowaniu odpowiednim potencjałem kadrowym,
o liczbie zatrudnionych przez wykonawcę osób posiadających uprawnienia
do wykonywania czynności brokerskich wraz z ich wykazem;

f)

o posiadaniu komórki likwidacji szkód oraz o liczbie zatrudnionych w meJ
pracowników,
g) o liczbie szkód likwidowanych przez Wykonawcę w ostatnich 12 miesiącach,
h) o liczbie świadczenia usług brokerskich w zakresie ubezpieczeń majątkowych
dla przedsiębiorstw sektora usług komunalnych w okresie ostatnich trzech lat
(licząc do dnia ogłoszenia konkursu),
i) o liczbie przeprowadzonych postępowań prowadzonych na podstawie ustawy
Prawo zamówień publicznych, których efektem był wybór ubezpieczyciela dla
jednostki sektora finansów publicznych w zakresie ubezpieczeń majątkowych
w okresie ostatnich trzech lat (licząc do dnia ogłoszenia konkursu),
j) o ilości roszczeń wobec brokera z tytułu OC zawodowej w okresie ostatnich 5
lat,
k) o dysponowaniu potencjałem ekonomicznym i finansowym niezbędnym do
realizowania Zamówienia i niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, oraz że wykonawca nie
znajduje si ę w stanie likwidacji bądź upadłości, ani w sytuacji zagrażającej
wszczęciem procedury likwidacyjnej bądź upadłościowej.
5) projekt umowy brokerskiej .
§6
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
l. Wykonawca w Konkursie

składa

tylko

jedną ofertę

zgodnie z wymaganiami

określonymi

w

Ogłoszeniu.

2. Oferta oraz wszystkie dołączone do niej dokumenty muszą być sporządzone w języku
polskim, w formie wydruku komputerowego lub inną trwałą i czytelną techniką.
3. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę należy złożyć w oryginale lub w formie kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania
wykonawcy. Wszelkie oświadczenia muszą być podpisane przez osoby do tego uprawnione.
4. Każda strona oferty oraz wymagane załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą
być opatrzone podpisem wykonawcy, bądź osoby przez niego upoważnionej. Zaleca się także
ponumerowanie stron kolejnymi numerami.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub wycofania złożonej oferty przez wykonawcę
przed upływem terminu składania ofert, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o
wycofaniu lub zmianie oferty.
6. Wykonawca nie może dokonać zmian ani też wycofać oferty po upływie terminu jej
składania.

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane
datowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
9. W przypadku, gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący
wątpliwości zastrzec, które informacje stanowi ą tajemnice przedsiębiorstwa.
10. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
§7

l.

2.

3.
4.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres:
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.,96- l00 Sldemiewice ,ul. Czerwona 7,
w terminie do 16listopada 2016r. do godziny 10:00.
Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach opisanych w następujący
sposób:
Nazwa i adres Wykonawcy, dane kontaktowe Wykonawcy, dopisek "Konkurs na wybór
brokera ubezpieczeniowego MZK Sp. z o.o. w Skierniewicach".
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do 16 listopada 2016r. godz. 10:00.
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
§8
KRYTERIAWYBORU

l.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria
i punktację:
l)

Ilość

przedsiębiorstw,

majątkowych

którym

świadczone

były

usługi

w zakresie ubezpieczeń
komunalnych w okresie ostatnich trzech

dla przedsięb iorstw sektora usług
lat (licząc do dnia ogłoszenia konkursu):
a)
dla od O do 5-ciu - Opkt,
b)
dla od 6-ciu do 9- ciu - 5 pkt
c)
powyżej 9-ciu podmiotów- 10 pkt,
2) Odległość siedziby (oddziału, placówki) wykonawcy od siedziby Zamawiającego:
a)
powyżej 30 km - 5 pkt,
b)
0-30 km-10 pkt,
3) Liczba szkód likwidowanych przy udziale wykonawcy w ostatnich 12 miesiącach:
a)
do l 00 szkód-5 pkt,
b)
powyżej l 00 szkód - l O pkt,
4) Liczba zatrudnionych przez wykonawcę osób posiadających uprawnienia
do wykonywania czynności brokerskich:
a)
3 brokerów - 5 pkt,
powyżej 3 brokerów - l O pkt,
b)
5) Liczba zatrudnionych innych osób niż osoby posiadające uprawnienia do wykonywania
czynności brokerskich na podstawie umowy o pracę:
a)
do l O osób-5 pkt,
b)
powyżej l 0- 1 O pkt,
6) Liczba zatrudnionych osób przy obsłudze szkód na podstawie umowy o pracę:
a) do 2 osób-5 pkt,
b) powyżej 2 osób - l O pkt,
7) Ilość przedsiębiorstw, którym świadczone były usługi brokerskie w zakresie
przeprowadzenia postępowań prowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień
publicznych w zakresie ubezpieczeń majątkowych, których efektem był wybór
ubezpieczyciela dla jednostki sektora finansów publicznych w okresie ostatnich trzech lat
(licząc do dnia ogłoszenia konkursu):
a)
dla od O do 5-ciu - O pkt,
b)
dla od 6-ciu do 9- ciu - 5 pkt

powyżej

9-ciu podmiotów- l Opkt,
8) Wysokość sumy gwarancyjnej polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia
działalności brokerskiej:
a)
1.850.000Euro na wszystkie zdarzenia- 5 pkt,
b)
powyżej 1.850.000Euro na wszystkie zdarzenia- lO pkt,
9) Liczba roszczeń wobec brokera z tytułu OC zawodowej w okresie ostatnich 5 lat:
a)
1 roszczenie i więcej - 5 pkt,
b)
Oroszczeń - l Opkt.
c)

2.
3.

Punkty uzyskane za każde kryterium podlegają sumowaniu.
W przypadku uzyskania równej i lości punktów przez więcej niż jednego wykonawcę o
rekomendacji wykonawcy zdecyduje Komisja w głosowaniu, po przeprowadzeniu rozmów z
wykonawcami .

§9
SPOSÓB WYŁONIENIA WYKONAWCY

l.

Każdy

wykonawca

może

maksymalnie uzyskać l 00 punktów za kryteria zamieszczone w § 8

Ogłoszenia.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

Rekomendacji Wykonawcy dokona Komisja powołana przez Zarząd MZK Sp. z o.o. w
Skierniewicach.
Prowadzone postępowanie jest jawne jednak Komisja konkursowa będzie wykonywała swoje
czynności na posiedzeniach zamkniętych. Wykonawcy mają prawo wglądu do dokumentów
niniejszego konkursu po otrzymaniu zawiadomienia o wyłonieniu wykonawcy.
Komisja bada czy wykonawca przystępujący do Konkursu spełni a warunki udziału w
konkursie określone w §4 Ogłoszenia. Oferta nie spełniająca tych warunków zostanie
odrzucona.
Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia.
W toku badania złożonych ofert Komisja może żądać od wykonawcy udzielenia wyjaśnień,
co do treści złożonej oferty i załączonych do niej dokumentów w wyznaczonym przez siebie
terminie.
Oferty, które będą spełniały warunki udziału w konkursie określone w §4 Ogłoszenia, będą
poddane ocenie według ustalonych kryteriów wyboru, o których mowa w § 8 Ogłoszenia.
Informację o dokonaniu wyboru brokera ubezpieczeniowego i ofertach odrzuconych,
Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym
konkursie oraz zamieści przedmiotową informację na stronie internetowej Zamawiającego
www.mzkskierniewice.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Konkurs jest ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki udziału w
konkursie określone w Ogłoszeniu.

§l O
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
l.

Zakres obsługi brokerskiej , o którym mowa w § 3 Ogłoszeni a będzie integralną częścią
umowy, jaką Zamawiający podpisze z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana.

Wykonawca ten

zobowiązany będzie przedstawić

projekt takiej umowy w ofercie. Inne ni}

wskazane wyzeJ zapisy umowy zostaną ostatecznie ustalone w drodze negocjacji
zespołów prawnych Zamawiającego i wykonawcy wyłonionego w Konkursie.

prac

2.

Wyłoniony

w drodze Konkursu wykonawca będzie dla Zamawiającego świadczył usługi
brokerskie w zakresie ubezpieczeń zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie
ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124 poz. 1154 z poźn. zm).

3.

Koszty powyższych

4.

Wynagrodzenie wykonawcy stanowić będzie prowizja brokerska
ubezpieczyciela wybranego przez Zamawiającego.

5.

Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania bez podania
przyczyny z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia.

6.

W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez wykonawcę,
wypowiedziana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym.

czynności

pokrywa wykonawca ze

środków własnych.
wypłacona

może

ona

przez

zostać

7. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
8. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154 z poźn. zm.) oraz
Kodeksu cywilnego.
9.

Zamawiający

zastrzega sobie prawo ostatecznego sformułowania treści umowy. Do treści
umowy mogą zostać wprowadzone wyłącznie takie postanowienia, które nie będą
powodować sprzeczności umowy z warunkami i postanowieniami określonymi w
Ogłoszeniu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
l.
2.

Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę o terminie podpisania umowy.
W przypadku gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od podpisania
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

3.

Zamawiający

4.

5.

zamyka

postępowanie jeżeli:

l) nie została złożona żadna oferta;
2) żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
l) dokonania zmiany warunków Konkursu, jednak nie później ni ż przed upływem terminu
składania ofert, z możliwościąjednoczesnego przedłużenia terminu składania ofert;
2) zamknięcia Konkursu bez zawarcia umowy bez podania przyczyny w każdym terminie.
Zamawiający nie zwraca Wykonawcy dokumentów przedłożonych w ramach niniejszego
Konkursu.

MIEJSKI LAKŁAD

KOMUNIKACJI Sp. 1 o.o.
96-l 00 Skierniewice
ul. Czerwona 7
tel. 46 833-30-97
NIP 836-13-31-389

Załącznik

nr 2
do Ogłoszenia o konkursie
na wybór brokera ubezpieczeniowego
dla MZK Sp. z o.o. w Skierniewicach

(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując

do konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla MZK Sp. z o.o. w
Skierniewicach oświadczam, że zapoznałem się z Ogłoszeniem Zarządu MZK Sp. z o.o. w
Skierniewicach konkursie i spełniam warunki udziału w konkursie w nim przewidziane, a
zwłaszcza:

l. Wydane mi zezwolenie organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej jest
aktualne i nie zostało mi cofnięte.
2. Prowadzę działalność polegającą na świadczeniu usług brokerskich nieprzerwalnie
od ............... lat.
3. Dysponuję wiedzą i doświadczeniem w zakresie obsługi brokerskiej.
4. Dysponuję odpowiednim potencjałem kadrowym tzn. na dzień złożenia oferty,
zatrudniam
osób, posiadających uprawnienia do
tj.
wykonywania czynności brokerskich zgodnie z przepisami - w załączeniu wykaz
tych osób.
5. Posiadam komórkę likwidacji szkód, w której zatrudnionych jest
pracowników.
6. W okresie ostatnich 12 miesięcy likwidowaliśmy ..... . ... szkód.
7. Ilość roszczeń wobec brokera z tytułu OC zawodowej w okresie ostatnich 5 lat wynosi
00

..................... ,

00

.........

00

8.

......

Dysponuję potencjałem

ekonomicznym i finansowym niezbędnym do realizowania
zamówienia, nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, oraz nie znajduję się w stanie likwidacji bądź upadłości,
ani w sytuacji zagrażającej wszczęciem procedury likwidacyjnej bądź upadłościowej.

Oświadczam, że
1

00

wszystkie zawarte w ofercie informacje

prawnym .

............................... ,dn ......................... .

są

zgodne ze stanem faktycznym

Załącznik

nr l

do Ogłoszenia o konkursie
na wybór brokera ubezpieczeniowego
MZK Sp. z o.o. w Skierniewicach

FORMULARZ OFERTOWY
Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego
Dla MZK Sp. z o.o. w Skierniewicach

l. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:
2. Adres Wykonawcy:
3. NIP:
4. REGON:

5. Numer telefonu /faxu/e-mail
6. Niniejszym

składamy ofertę

w konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego

MZK Sp. z o.o. w Skierniewicach
ubezpieczeniowego w zakresie
maja 2003 r. o

pośrednictwi e

świadczenia usług pośrednictwa

w zakresie

działalności

brokerskiej zgodnie z

ustawą

z dnia 22

ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154 z

zm.)- w terminach i na warunkach

określonych

w

Ogłoszeniu Zarządu

poźn.

MZK sp.z o.o

w Skierniewicach.
7.

Upoważniamy

w Konkursie (w

do
załączeniu

8.

Niniejszą ofertę składamy

9.

Spełniamy

kryterium

l)

stosowne pełnomocnictwo).

na ........................... kolejno ponumerowanych stronach.

należy zaznaczyć

poprzez wpisanie znaku X) :

którym

świadczone

były usługi

majątkowych dla przedsiębiorstw sektora usług
trzech lat (licząc do dnia ogłoszenia konkursu):

2)

w zakresie ubezpieczeń
komunalnych w okresie ostatnich

dla od Odo 5-ciu
dla od 6-ciu do 9- ciu
powyżej 9-ciu podmiotów

Odległość

D
D

Wykonawcy

kryteria wyboru, o których mowa w §8 ust. l pkt. 1-9 Ogłoszenia (wybrane

Ilość przedsiębiorstw,

O
O
O

reprezentowania

siedziby (oddziału, placówki) Wykonawcy od siedziby
powyżej 30 km

do 30km

Zamawiającego :

3) Liczba szkód zlikwidowanych
przy udziale Wykonawcy
pojazdach i odpowiedzialności cywilnej za szkody rzeczowe i
12 miesiącach:
dolOO

D
D

powyżej

w zakresie szkód w
majątkowe w ostatnich

l 00 szkód

4) Liczba zatrudnionych przez Wykonawcę
do wykonywania czynności brokerskich:

posiadających

uprawmema

5) Liczba zatrudnionych innych osób niż osoby posiadające
do wykonywania czynności brokerskich na podstawie umowy o pracę:

uprawmema

D
D

osób

3 brokerów
powyżej

D
D

3 brokerów

dolO osób
powyżej 10 osób

6) Liczba zatrudnionych osób przy obsłudze szkód na podstawie umowy o pracę:

D
D
7)

Ilość

przedsiębiorstw, którym świadczone były usługi brokerskie w zakresie
przeprowadzenia postępowań prowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień
publicznych w zakresie ubezpieczeń majątkowych, których efektem był wybór
ubezpieczyciela dla jednostki sektora finansów publicznych w okresie ostatnich trzech
lat (licząc do dnia ogłoszenia konkursu):

O
D
O
8)

do 2 -ch osób
powyżej 2 osoby

dla od O do 5-ciu
dla od 6-ciu do 9- ciu
powyżej 9-ciu podmiotów

Wysokość

sumy

prowadzenia

działalności

D

gwarancyjnej polisy
brokerskiej:

odpowiedzialności

cywilnej

1.850.000 euro na wszystkie zdarzenia
1.850.000 euro na wszystkie zdarzenia

D

powyżej

9) Roszczenia wobec brokera z tytułu OC zawodowej w okresie ostatnich 5 lat:

D
D

roszczeme 1 wJę_CeJ
2
brak

roszczeń.

z

tytułu

l O.

Załącznikami

do niniejszej oferty,

stanowiącymi

jej

integralną część

zgodnie §5

Ogłoszenia, są:

1) ......... ... ............. ................. . ....................... ..
2)
3)
4)
5)
6)
Oświadczam, że

wszystkie zawarte w ofercie informacje

są

zgodne ze stanem faktycznym

1 prawnym .

(miejscowość.

data)

(podpis i pieczęć upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

