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               REGULAMIN KONKURSU  

NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO 

ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI NA RZECZ  

MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI PŁOCK  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 

Postępowanie jest prowadzone na podstawie niniejszego Regulaminu oraz w oparciu  

o obowiązujące normy prawne, bez zastosowania ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) 

 

 
I. PONIŻSZE OKREŚLENIA OZNACZAJĄ: 

1. Regulamin – niniejszy Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego, 

świadczącego usługi na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. 

2. Konkurs - niniejsze postępowanie, prowadzone w formie konkursu ofert, poza 

przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którego 

celem jest wybór brokera ubezpieczeniowego dla MOSiR Płock Sp. z o.o. 

3. Zamawiający - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, 09-400 Płock, Plac Celebry Papieskiej 1. 

4. Wykonawca, oferent, broker - osoba fizyczna albo prawna, posiadająca aktualne, 

wydane przez organ nadzoru, zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej  

i wpisane do rejestru brokerów ubezpieczeniowych, zgodnie z ustawą,  

- biorąca udział w konkursie. 

5. Komisja konkursowa - zespół powołany zarządzeniem Prezesa Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. do przeprowadzenia postępowania na wybór brokera 

ubezpieczeniowego, działający zgodnie z niniejszym regulaminem. 

6. Przedsiębiorstwo komunalne – osoba prawna lub jednostka nieposiadająca 

osobowości prawnej, podległa samorządowi gminnemu, powiatowemu  

lub wojewódzkiemu, działająca na rzecz potrzeb lokalnej społeczności, zajmująca się 

między innymi zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, zbiorowym odprowadzaniem ścieków, 

gospodarką mieszkaniową, gospodarką odpadami, transportem publicznym osób  

lub energetyką cieplną, obsługą obiektów sportowych, organizacją imprez. 

7. Jednostka samorządu terytorialnego – gmina (miejska, wiejska, miejsko-wiejska), 

powiat lub województwo. 
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II. PRZEDMIOT I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH 

1. Identyfikacja i analiza ryzyk ubezpieczeniowych dotyczących mienia i działalności 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o., z uwzględnieniem mocnych 

i słabych stron dotychczasowej ochrony. 

2. Opracowanie i wdrożenie kompleksowego i optymalnego programu ubezpieczenio-

wego, odpowiadającego potrzebom Zamawiającego, w zakresie ubezpieczeń 

odpowiedzialności cywilnej, majątkowych, osobowych i na życie. 

3. Opracowanie i przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego.   

4. Udział w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzącym do wyboru 

ubezpieczyciela, przygotowanie odpowiedzi na pytania oferentów.   

5. Badanie i merytoryczna ocena ofert złożonych w postępowaniu. 

6. Rekomendacja brokerska najkorzystniejszej oferty. 

7. Pośredniczenie w zawarciu umów ubezpieczenia pomiędzy Zamawiającym  

a ubezpieczycielem. 

8. Sprawdzenie poprawności wystawionych przez ubezpieczyciela polis. 

9. Bieżąca analiza rynku ubezpieczeniowego, pod kątem poszczególnych produktów 

ubezpieczeniowych, w celu ewentualnego ich zastosowania.  

10. Nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń, w tym kontrola płatności składek 

ubezpieczeniowych oraz terminów obowiązywania polis. 

11. Przeprowadzanie kompleksowej procedury likwidacji szkód, kontrola procedur 

szkodowych, a także zabezpieczenie terminowej wypłaty odszkodowań (w tym 

przyjmowanie i dalsze procedowanie, w imieniu Miejskiego Ośrodka Sportu  

i Rekreacji Płock Sp. z o.o., zgłoszeń o zaistniałej szkodzie, pomoc w kompletowaniu 

niezbędnych dokumentów, prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem, ocena 

pokrycia danej szkody ochroną, korespondencja ze zgłaszającym szkodę, zgłoszenie 

szkody do odpowiedniego zakładu ubezpieczeń, w szczególnych przypadkach asysta 

przy oględzinach szkód, przygotowywanie propozycji rozwiązań w sytuacjach 

spornych, kontrola działania likwidacji szkód, monitorowanie szkodowości przypisanej 

do poszczególnych polis, weryfikacja decyzji odszkodowawczych i monitoring 

terminowości realizacji wypłat odszkodowań przez zakład ubezpieczeń, redagowanie 

odwołań od decyzji odmownych zakładów ubezpieczeń w sprawach szkód, udział  

w ewentualnym sporze z zakładem ubezpieczeń). 

12. Prowadzenie innych spraw ubezpieczeniowych Zamawiającego, w odniesieniu,  

do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych,  

a niewystępujących w chwili zawarcia umowy z brokerem. 

13. Prowadzenie dla pracowników Zamawiającego bezpłatnych szkoleń w szczególności  

z zakresu:  
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a) procedur likwidacji szkód,  

b) wdrożonego programu ubezpieczeniowego, 

c) istotnych dla Zamawiającego zmian w systemie prawnym dotyczącym 

ubezpieczeń, 

d) nowych ubezpieczeń, mogących mieć znaczenie dla Zamawiającego, 

pojawiających się na rynku ubezpieczeniowym. 

14. Analiza potrzeb pracowników Zamawiającego w zakresie grupowego ubezpieczenia  

na życie i przedstawienie propozycji korzystnych rozwiązań. 

15. Konsultacje w zakresie ubezpieczenia grupowego dla pracowników MOSiR Płock. 

16. Analiza innych, istotnych potrzeb Zamawiającego i przedstawienie pisemnych 

propozycji rozwiązań. 

17. Określanie zakresu ochrony oraz analiza polis odpowiedzialności cywilnej 

kontrahentów współpracujących z Zamawiającym bądź zamierzających podjąć taką 

współpracę. 

18. Konsultacje osobiste na każde telefoniczne lub elektroniczne wezwanie 

Zamawiającego. 

 

III. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

1. Broker będzie świadczył usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń zgodnie 

obowiązującymi przepisami regulującymi działalność brokerską. 

2. Koszty czynności wynikających z umowy wybrany broker będzie pokrywał  

ze środków własnych.  

3. Wynagrodzenie brokera będzie stanowić prowizja brokerska, wypłacana przez 

ubezpieczyciela, wyłonionego w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z ustawą 

Prawo zamówień publicznych.  

4. Zakres obsługi brokerskiej, będzie integralną częścią umowy, którą Zamawiający 

podpisze z Wykonawcą. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić projekt takiej 

umowy w ofercie.  

5. Inne bardziej korzystne dla Zamawiającego, niż wskazane wyżej, zapisy umowy 

zostaną ustalone w drodze negocjacji Zamawiającego i Wykonawcy wyłonionego  

w konkursie. 

6. Broker w przypadku powstania szkody wynikającej z winy brokera lub w przypadku 

nienależytego wywiązywania się z warunków umowy poniesie odpowiedzialność 

kontraktową i deliktową. 

7. Składki ubezpieczeniowe będą przekazywane bezpośrednio przez Zamawiającego 

na rachunek bankowy ubezpieczyciela. 

8. Umowa zostanie zawarta na okres pięciu lat, z możliwością jej rozwiązania przez 

każdą ze stron bez podania przyczyny, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  
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9. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

IV. WARUNKI  STAWIANE    WYKONAWCOM  DOPUSZCZAJĄCE  DO  UDZIAŁU  

W  KONKURSIE  I  DO ZŁOŻENIA OFERTY 

W Konkursie mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 

1. Prowadzą działalność gospodarczą i są wpisani do właściwego rejestru lub ewidencji 

działalności gospodarczej. 

2. Prowadzą działalność na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności 

brokerskiej, wydanego przez organ nadzoru. 

3. Prowadzą nieprzerwaną działalność brokerską na polskim rynku pośrednictwa 

ubezpieczeniowego nieprzerwanie od co najmniej 5 lat - według stanu na dzień 

składania ofert. 

4. Posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 

brokerskiej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym, tzn. dysponują na dzień składania 

oferty, co najmniej pięcioma osobami z uprawnieniami do wykonywania czynności 

brokerskich zgodnie z przepisami prawa, legitymującymi się minimum 3-letnim 

doświadczeniem w pracy w charakterze brokera. Osoby te mogą świadczyć pracę na 

podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej. 

6. Posiadają wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną ds. likwidacji szkód. 

7. Posiadają zawarte umowy na świadczenie usług brokerskich w zakresie 

ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, z co najmniej  

5 przedsiębiorstwami komunalnymi (zgodnie z podaną definicją - według stanu na 

dzień składania ofert). 

8. Posiadają zawarte umowy na świadczenie usług brokerskich w zakresie 

ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, z co najmniej 3  jednostkami 

samorządu terytorialnego (według stanu na dzień składania ofert). 

9. Posiadają zawarte umowy na świadczenie usług brokerskich, w zakresie grupowego 

ubezpieczenia na życie pracowników, z podmiotami posiadającymi co najmniej  

100 osób ubezpieczonych.  

10. Znajdują się 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. 

11. Posiadają certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 w zakresie ubezpieczeń i/lub 

likwidacji szkód – warunek preferowany, niepowodujący wykluczenia z Konkursu. 

12. Wykonawcy, którzy nie spełniają któregokolwiek z powyższych warunków zostaną, 

wykluczeni z udziału w konkursie. 
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V. DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY 

1. Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej  

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3. Zezwolenie organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej. 

4. Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych. 

5. Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu  

z opłacaniem przez Wykonawcę składek z tytułu ubezpieczeń społecznych  

i zdrowotnych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiąc przed upływem terminu składania 

ofert. 

6. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

7. Oświadczenie o prowadzeniu działalności brokerskiej na polskim rynku pośrednictwa 

ubezpieczeniowego nieprzerwanie od minimum 5 lat – według stanu na dzień 

składania ofert. 

8. Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  

z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej – według stanu na dzień składania ofert. 

9. Wykaz przedsiębiorstw komunalnych, dla których Wykonawca świadczy aktualnie, 

według stanu na dzień składania ofert, usługi brokerskie w zakresie ubezpieczenia 

mienia i odpowiedzialności cywilnej. 

10. Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, dla których Wykonawca aktualnie świadczy, 

według stanu na dzień składania ofert, usługi brokerskie w zakresie ubezpieczenia 

mienia i odpowiedzialności cywilnej. 

11. Wykaz aktualnie obsługiwanych podmiotów, dla których Wykonawca aktualnie świadczy, 

według stanu na dzień składania ofert, usługi w zakresie ubezpieczeń grupowych na 

życie z liczbą ubezpieczonych osób co najmniej 100 osób. 

12. Certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 w zakresie ubezpieczeń i/lub likwidacji 

szkód – warunek preferowany, punktowany dodatkowo. 

13. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli nie wynika ono z innych 

dokumentów załączonych do oferty. 

14. Projekt umowy brokerskiej. 

15. Projekt pełnomocnictwa brokerskiego. 

VI. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej 

oferty przez tego samego oferenta, wszystkie jego oferty zostaną odrzucone. 
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2. Formularz ofertowy oraz wszelkie dokumenty i oświadczenia tworzące ofertę winny 

być podpisane przez osobę/osoby upoważnione.  

3. Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Formularz ofertowy i oświadczenia 

należy przedstawić w formie oryginału. Dokument pełnomocnictwa należy 

przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 

4. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec, że informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 153 z 2003 r. poz. 1503 z późn.zm.) 

nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Oferent powinien  

w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie 

informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie udostępnianie. 

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane i datowane 

własnoręcznie przez osobę/osoby podpisującą ofertę.  

6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

7. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania na stronie 

Zamawiającego publikowanych tam informacji dotyczących konkursu.  

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego – Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o., Plac Celebry Papieskiej 1, 09-400 Płock,  

do dnia 22.10.2018 r. do godz. 12 00 pok. 144 (wejście ADMINISTRACJA K7). 

2. Otwarcie ofert nastąpi 22.10.2018 roku o godz. 1230 w siedzibie Zamawiającego - 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o., Plac Celebry Papieskiej 1, 

09-400 Płock, pok.: Loża Prasowa (I piętro wejście ADMINISTRACJA K7). 

3. Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert. 

4. Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być 

zaadresowana na Zamawiającego oraz powinna posiadać oznaczenia:  

OFERTA  

Konkurs na brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz  

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Płock  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Nie otwierać przed dniem 22.10.2018 r. godz. 1230 

2. Koperta wewnętrzna, oprócz opisu jw., winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, 

aby Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. 

3. Wykonawca, przed upływem terminu do składania ofert, może zmienić lub wycofać 

ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie  

o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Powiadomienie o złożeniu zmian musi być 
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przygotowane wg. takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach 

(zewnętrzna i wewnętrzna) odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”. 

4. O terminowości złożenia oferty decyduje data i godzina jej wpływu do siedziby 

Zamawiającego.  

5. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez rozpatrywania (bez 

otwierania).  

VIII.  SPOSÓB  WYŁONIENIA OFERENTA 

1. Każdy Wykonawca może uzyskać maksymalnie 135 punktów. 

2. Wyboru Wykonawcy dokona Komisja konkursowa powołana przez Zamawiającego. 

3. Prowadzone postępowanie jest jawne, jednak Komisja konkursowa będzie wykonywała 

swoje czynności na posiedzeniach zamkniętych. 

4. Komisja zbada, czy Wykonawca przystępujący do konkursu spełnia warunki 

wymagane określone w niniejszym regulaminie, na podstawie analizy załączonych do 

oferty dokumentów i oświadczeń. 

5. Oferta niespełniająca warunków określonych w regulaminie, zostanie odrzucona.  

Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują oferentowi żadne roszczenia. 

6. W toku badania złożonych ofert Komisja konkursowa może żądać udzielania wyjaśnień 

w odniesieniu do treści złożonej oferty oraz wezwać Wykonawców, którzy  

w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a także wymaganych pełnomocnictw  

do ich uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oferty będą poddane ocenie zgodnie z kryteriami wyboru, określonymi w rozdziale  

IX niniejszego regulaminu. 

8. Zamawiający podpisze umowę i podejmie współpracę z Wykonawcą, który uzyska  

w konkursie najwyższą ilość punktów. Umowa zawarta zostanie na okres 5 lat.  

W przypadku, gdy nabór ofert nie zostanie zakończony podpisaniem umowy  

z powodu uchylania się wybranego Wykonawcy od podpisania umowy  

w wyznaczonym terminie, Zamawiający niezwłocznie przystąpi do rozmów z tym 

oferentem, który uzyskał następną w kolejności ilość punktów i podtrzymał chęć 

zawarcia umowy.    

9. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli dwóch lub więcej 

uczestników konkursu uzyska tę samą najwyższą liczbę punktów. Zamawiający 

pozostawia sobie jednak w takiej sytuacji także prawo do przeprowadzenia 

dodatkowych negocjacji z Wykonawcami, którzy uzyskali tę samą najwyższą liczbę 

punktów. 

10. Wybór oferty zaproponowany przez Komisję konkursową ostatecznie zatwierdza 

Prezes Zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. 

11. Konkurs jest ważny, jeśli wpłynie, co najmniej jedna oferta spełniająca wymogi 

określone w regulaminie. 
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12. Informacja o wyniku postępowania, przesłana do oferenta, którego oferta zostanie 

wybrana, zawierać będzie określenie miejsca i terminu zawarcia umowy. 

13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

14. W przypadku wątpliwości związanych z zapisami regulaminu, oferent może się 

zwrócić z pytaniami na piśmie, przesyłając je e-mailem na adres 

piotr.tollik@mosirplock.pl. Odpowiedzi zostaną udzielone także na zwrotny adres  

e-mail. Zamawiający jednocześnie informuje, że będzie udzielał oferentowi jedynie 

takich informacji związanych z funkcjonowaniem i działalnością Zamawiającego, 

które stanowią informację publiczną. 

15. Osobą upoważnioną do kontaktów z zainteresowanymi jest Pan Piotr Tollik – telefon 

kontaktowy  728 866 084   

IX. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Ilość aktualnie obsługiwanych - według stanu na dzień składania ofert – 
przedsiębiorstw komunalnych (zgodnie z definicją).  
Ilość punktów za spełnianie kryterium przyznana zostanie w następujący 
sposób: 
a) od   5 do 10   przedsiębiorstw komunalnych   5 punktów   
b) od 11 do 15   przedsiębiorstw komunalnych  10 punktów 
c) od 16 do 20   przedsiębiorstw komunalnych  15 punktów 
d) od 21 i powyżej przedsiębiorstw komunalnych  20 punktów    

2. Ilość aktualnie obsługiwanych - według stanu na dzień składania ofert – 
jednostek samorządu terytorialnego.  
Ilość punktów za spełnianie kryterium przyznana zostanie w następujący 
sposób: 
a) od 3   do   5  jednostek samorządu terytorialnego  5 punktów  
b) od 6   do 10  jednostek samorządu terytorialnego  10 punktów  
c) od 11 do 15  jednostek samorządu terytorialnego  15 punktów 
d) 16 i więcej jednostek samorządu terytorialnego  20 punktów 

3. Ilość aktualnie obsługiwanych - według stanu na dzień składania ofert – 
podmiotów w zakresie ubezpieczeń grupowych na życie z liczbą ubezpieczonych 
osób co najmniej 100 osób.  
Ilość punktów za spełnianie kryterium przyznana zostanie w następujący 
sposób: 
a) do 5 podmiotów    -  5 punktów 
b) od 6 do 10 podmiotów   - 10 punktów 
c) od 11 do 15 podmiotów  - 15 punktów 
d) od 16 i powyżej    - 20 punktów 

4. Ilość przeprowadzonych postepowań - według stanu na dzień składania ofert –  
w okresie trzech ostatnich lat, które zakończyły się zawarciem umowy o wartości 
przekraczającej 30 000 euro. 
Ilość punktów za spełnianie kryterium przyznana zostanie w następujący 
sposób: 
a) do 4 postępowań      0 punktów 
b) od 5 do 9 postępowań      5 punktów 
c) od 10 do14 postępowań   10 punktów 
d) od 15 i więcej postępowań  15 punktów 

5. Liczba, zatrudnionych na umowę o pracę lub umowy cywilno-prawne - według 
stanu na dzień składania ofert - osób posiadających zdany egzamin brokerski 
lub uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich, legitymującymi się 
minimum 3-letnim doświadczeniem w pracy w charakterze brokera.   

mailto:piotr.tollik@mosirplock.pl
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Ilość punktów za spełnianie kryterium przyznana zostanie w następujący 
sposób: 
a) od   5 do 10 brokerów  –  5 punktów 
b) od 11 do 15 brokerów  – 10 punktów 
c) od 16 i więcej brokerów – 15 punktów 

6. Okres prowadzonej działalności brokerskiej - według stanu na dzień składania 
ofert (na podstawie daty zezwolenia organu nadzoru udzielonego oferentowi). 
Ilość punktów za spełnianie kryterium przyznana zostanie w następujący 
sposób: 
a) od   5 lat - do 10 lat – 5 punktów 
b) od 11 lat - do 15 lat – 10 punktów 
c) od 16 lat - do 20 lat – 15 punktów 

7. Wysokość sumy gwarancyjnej OC - według stanu na dzień składania ofert  
(na podstawie załączonych kopii polis).  
Ilość punktów za spełnianie kryterium przyznana zostanie w następujący 
sposób: 
a) minimalna według rozporządzenia Ministra Finansów  - 5 punktów 
b) powyżej minimalnej   – do 10 mln euro    - 10 punktów 
c) powyżej 10 mln euro – do 15 mln euro    - 15 punktów 
d) powyżej 15 mln euro – do 20 mln euro   - 20 punktów 

8. Posiadanie certyfikatu zarządzania jakością ISO 9001.  
Ilość punktów za spełnianie kryterium przyznana zostanie w następujący 
sposób: 

a) brak certyfikatu – 0 punktów 
b) certyfikat ISO wyłącznie w zakresie ubezpieczeń     5 punktów 
c) certyfikat ISO wyłącznie w zakresie likwidacji szkód     5 punktów 
d) certyfikat ISO w zakresie ubezpieczeń i likwidacji szkód  10 punktów 

 

X. ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) dokonania zmiany warunków Konkursu, jednak nie później, niż przed upływem 

terminu składania ofert, z możliwością jednoczesnego przedłużenia terminu, 

b) unieważnienia lub odstąpienia od Konkursu bez podania przyczyny w każdym 

terminie, 

c) zamknięcia konkursu bez dokonania wyboru oferty, 

d) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie 

postępowania. 

2. Zamawiający równocześnie informuje, że: 

a) nie będzie udzielał Wykonawcom szczegółowych, innych niż ogólnie dostępnych 

informacji związanych z funkcjonowaniem i działalnością Zamawiającego, 

b) z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia, 

c) nie zwraca Wykonawcom dokumentów złożonych w ramach niniejszego 

Konkursu. 

3. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców równej najwyższej ilości 

punktów, Zamawiający swobodnie zdecyduje o wyniku postępowania. Jednocześnie 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z tymi Wykonawcami 

dodatkowych negocjacji, podczas których zaprezentują oni koncepcję współpracy  
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i obsługi Zamawiającego. 

4. Informacja o wyniku Konkursu zostanie przesłana na wskazane w ofertach adresy 

mailowe Wykonawców oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

5. Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania i złożenia oferty, 

również w przypadku odwołania, unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez 

wyboru oferty. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu  

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

1. Nazwa Wykonawcy 

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

2. Adres Wykonawcy 

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

3. Zarejestrowany ...................................................................................................................... 

4. Numer NIP ............................................................................................................................ 

5. Numer REGON......................................................................................................................  

6. Numer tel./faksu .................................................................................................................... 

7. Adres e-mail .......................................................................................................................... 

8. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy (jeśli ustanowiony 

jest pełnomocnik)................................................................................................................... 

Niniejszym składamy ofertę w konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego, 

świadczącego nieodpłatne usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego dla 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Płock Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością.  

Składając ofertę oświadczamy, że: 

a) oświadczamy, że zgodnie z art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

(Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) zapoznaliśmy się z treścią klauzuli informacyjnej,  

(załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu) w tym z przysługującym prawie dostępu  

do treści naszych danych oraz ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych 

było dobrowolne; 

b) dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem 

ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zadania; 

c) zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami konkursu zawartymi w regulaminie  

i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń; 

d) posiadamy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia; 

e) jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert; 

f) w przypadku wyboru złożonej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy  
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na warunkach określonych w projekcie umowy załączonym do oferty,  

z zastrzeżeniem możliwych zmian wprowadzonych przez Zamawiającego, co stanowi 

jego prawo do ostatecznego ustalenia treści umowy; 

g) wszystkie informacje i oświadczenia zamieszczone/złożone w ofercie oraz 

załącznikach są kompletne i prawdziwe; 

h) oświadczamy, że zapewniamy prawidłową obsługę prawną roszczeń tzn. posiadamy 

wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną ds. likwidacji szkód; 

i) okres prowadzonej przez nas działalności brokerskiej na polskim rynku pośrednictwa 

ubezpieczeniowego wynosi: ……………………… lat; 

j) ilość obsługiwanych przez nas - według stanu na dzień składania ofert - 

przedsiębiorstw komunalnych wynosi (w załączeniu wykaz): ………………………; 

k) ilość obsługiwanych przez nas - według stanu na dzień składania ofert - jednostek 

samorządu terytorialnego wynosi (w załączeniu wykaz): ………………………; 

l) liczba zatrudnionych przez nas, na umowę o pracę lub umowy cywilno-prawne - 

według stanu na dzień składania ofert - osób z uprawnieniami do wykonywania 

czynności brokerskich zgodnie z przepisami prawa, legitymującymi się minimum  

3-letnim doświadczeniem w pracy w charakterze brokera  wynosi ............................  

m) suma gwarancyjna naszego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzenia działalności brokerskiej wynosi …………… euro; 

n) posiadamy/nie posiadamy* certyfikat zarządzania jakością ISO 9001  

a. posiadamy certyfikat ISO w zakresie ubezpieczeń i likwidacji szkód* 

b. posiadamy certyfikat ISO wyłącznie w zakresie ubezpieczeń* 

c. posiadamy certyfikat ISO wyłącznie w zakresie likwidacji szkód* 

 

*niewłaściwe skreślić  

Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część: 

…................................................................................ 

…................................................................................ 

…................................................................................ 

…................................................................................ 
 
 
Niniejszą ofertę składamy na ….... kolejno ponumerowanych stronach. 
 
 
 
       ………….….……………………………… 
                                                                                                     (data i podpisy i pieczęć osób upoważnionych) 



       Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu  

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) – informujemy, 

że:  

1. Administratorem uzyskanych danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy Placu Celebry Papieskiej 1,  
NIP  774-323-19-01  , REGON 366071611 

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc 
na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail  iod@mosirplock.pl. 

3. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe: 
a) w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy brokera 

ubezpieczeniowego;  
b) w celu archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Spółce; 
c) w celach ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed 

roszczeniami, a także w celach dowodowych, w ramach sprawowania wymiaru 

sprawiedliwości przez sądy, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest  
to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. 

5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do realizacji celów 
wskazanych w pkt. 3 lit. a. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą zostać: podmioty, którym na 

podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi  

i firmy kurierskie, banki, organy administracji publicznej w tym inne jednostki samorządu 

terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie wynikać to z przepisów 

prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych, podmioty, którym Administrator 

ma obowiązek przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

7. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo dostępu do przekazanych danych (na podstawie 
art. 15 RODO), sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), żądania usunięcia 
danych (na podstawie i w zakresie określonym w art. 17 RODO), ograniczenia ich 
przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, przeniesienia danych  
(na podstawie art. 20 RODO). 

8. Informujemy, że w każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie i na podstawie art. 21 ust. 1 

RODO.  Z chwilą wniesienia sprzeciwu, jako Administrator zaprzestaniemy przetwarzać 

Pani/Pana dane w tych celach chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do 

Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, 

które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane 

będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych na sposób przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora. 

10. Pani/Pana dane Spółka pozyskała w ramach przeprowadzenia naboru ofert na wybór 
brokera ubezpieczeniowego 

11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

12. MOSiR Płock Sp. z o.o. nie planuje przekazywać danych osobowych poza Europejski 
Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

13. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych 
osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub 
do Inspektora na adres e-mail   iod@mosirplock.pl. 

 

 


