
Zarządzenie Nr 169/V/2007

Prezydenta Miasta Zgierza

z dnia 10 października 2007 roku
w sprawie: wyboru     brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Zgierza.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U.  z 2001 r.  Nr 142,  poz. 1591,  z 2002 r.  Nr 23,  poz. 220,  Nr 62,  poz. 558,  Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 

z 2004 r.  Nr 102,  poz. 1055,  Nr 116,  poz. 1203,  Nr 167,  poz. 1759,  z 2005 r.  Nr 172, 

poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W celu wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Zgierza świadczącego usługi 

w zakresie  pośrednictwa  ubezpieczeniowego,  przeprowadza  się  postępowanie 

kwalifikacyjne zwane dalej "konkursem".

2. Ogłoszenie  o konkursie  –  o treści  określonej  w załączniku  Nr 1  do zarządzenia  - 

zostanie  opublikowane na stronie  internetowej  i tablicy ogłoszeń  Prezydenta  Miasta 

Zgierza.  Zasady  i tryb  przeprowadzenia  konkursu  określa  Regulamin  stanowiący 

załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. 1. W celu  przeprowadzenia  konkursu  powołuję  Komisję  Konkursową  w następującym 

składzie:

Waldemar Gorzak – Przewodniczący Komisji

Dorota Kubiak - Członek Komisji

Lech Dąbski - Członek Komisji

Zofia Rożniata - Członek Komisji

Małgorzata Wilenczyc - Sekretarz Komisji

2. Komisja  ulega  rozwiązaniu  po zatwierdzeniu  przez  Prezydenta  Miasta  Zgierza 

propozycji  wyboru  brokera  ubezpieczeniowego  dla  Miasta  Zgierza,  a w przypadku 

niemożności przedstawienia takiej propozycji  – po złożeniu sprawozdania ze swoich 

działań.



§ 3. Zarządzenie  podlega  ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń  Prezydenta  Miasta  Zgierza  przez 

okres 14 dni.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 169/V/2007
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 10 października 2007 r.

Prezydent Miasta Zgierza

o g ł a s z a

konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Zgierza świadczącego 
usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 

2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.)

Do zadań brokera ubezpieczeniowego należeć będzie w szczególności:
1) świadczenie usług związanych z planowaniem i organizacją ochrony ubezpieczeniowej dla 

występujących ryzyk związanych z funkcjonowaniem Miasta Zgierza i prowadzoną przez 
miasto działalnością;

2) analiza ryzyka ubezpieczeniowego występującego w związku z funkcjonowaniem Miasta 
Zgierza i prowadzoną przez miasto działalnością;

3) budowa kompleksowego programu ubezpieczeniowego:
– określenie zakresu ryzyk, które mają być ubezpieczone,
– wybór formy i systemu ubezpieczenia,
– określenie sum bądź limitów ubezpieczenia,
– propozycję  dogodnych  procedur  związanych  z obsługą  programu  oraz  likwidacją 

szkód;
4) plasowanie programu ubezpieczeniowego:

– skonstruowanie zapytania ofertowego do towarzystw ubezpieczeniowych,
– występowanie w roli doradcy w zakresie wyboru zakładu ubezpieczeń przez Miasto 

Zgierz,  w trybie  ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r.  -  Prawo  zamówień  publicznych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.),

– podpisanie polis lub umów ubezpieczenia;
5) udział w pracach przygotowawczych dotyczących przedmiotu zamówienia i  nadzór nad 

bieżącą obsługą ubezpieczeń oraz reprezentowanie Miasta Zgierza zgodnie z udzielonym 
pełnomocnictwem;

6) aktywne uczestnictwo w procedurze likwidacji szkód i roszczeń odszkodowawczych oraz 
czynnościach spornych w przypadku zaistnienia takiej sytuacji;

7) analiza  rynku  ubezpieczeniowego  pod  kątem  poszczególnych  produktów 
ubezpieczeniowych  w celu  późniejszego  ich  zastosowania  oraz  badanie  kondycji 
finansowej zakładów ubezpieczeń;

8) doradztwo w zakresie ubezpieczeń i prawa ubezpieczeniowego;
9) przeprowadzenie  dla  pracowników  ubezpieczającego  bezpłatnego  szkolenia  z zakresu 

wiedzy ubezpieczeniowej oraz procedur likwidacji szkód.
Oferent musi spełniać warunki określone w Regulaminie konkursu. Regulamin dostępny jest 
w Kancelarii  Urzędu  Miasta  Zgierza  pok.  104,  na  stronie  internetowej  pod  adresem 



www.umz.zgierz.pl/infoserwis w  dziale  „Przetargi,  konkursy”  lub  może  zostać  przesłany 
zainteresowanym oferentom za zaliczeniem pocztowym.

Informacji udziela p. Dorota Kubiak, Urząd Miasta Zgierza (pok. nr 012, tel. 042 714 32 10).
Oferty należy składać do dnia 24 października 2007 r.  do godz. 14.00 w Kancelarii  Urzędu 
Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, pok. 104.

Otwarcie  ofert  nastąpi  w dniu  24  października  2007 r.  w  Urzędzie  Miasta  Zgierza, 
o godz. 14.15, pok. nr 114.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

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

http://www.umz.zgierz.pl/infoserwis


        Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 169/V/2007
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 10 października 2007 r.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA
UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA

INFORMACJE PODSTAWOWE
Prezydent  Miasta  Zgierza ogłasza konkurs ofert  na wybór  brokera ubezpieczeniowego dla 
Miasta  Zgierza  świadczącego  usługi  w zakresie  pośrednictwa  ubezpieczeniowego  zgodnie 
z ustawą  z dnia  22 maja  2003 r.  o pośrednictwie  ubezpieczeniowym  (Dz. U.  Nr 124, 
poz. 1154 z późn. zm.).
Do zadań brokera ubezpieczeniowego należeć będzie w szczególności:
 1) świadczenie  usług  związanych  z planowaniem i organizacją  ochrony ubezpieczeniowej 

dla  występujących ryzyk związanych z funkcjonowaniem Miasta Zgierza i prowadzoną 
przez miasto działalnością;

 2) analiza ryzyka ubezpieczeniowego występującego w związku z funkcjonowaniem Miasta 
Zgierza i prowadzoną przez miasto działalnością;

 3) budowa kompleksowego programu ubezpieczeniowego:
– określenie zakresu ryzyk, które mają być ubezpieczone,
– wybór formy i systemu ubezpieczenia,
– określenie sum bądź limitów ubezpieczenia,
– propozycję  dogodnych  procedur  związanych  z obsługą  programu  oraz  likwidacją 

szkód;
 4) plasowanie programu ubezpieczeniowego:
– skonstruowanie zapytania ofertowego do towarzystw ubezpieczeniowych,
– występowanie w roli doradcy w zakresie wyboru zakładu ubezpieczeń przez Miasto 

Zgierz,  w trybie  ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r.  -  Prawo  zamówień  publicznych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.),

– podpisanie polis lub umów ubezpieczenia;
 5) udział w pracach przygotowawczych dotyczących przedmiotu zamówienia i nadzór nad 

bieżącą obsługą ubezpieczeń oraz reprezentowanie Miasta Zgierza zgodnie z udzielonym 
pełnomocnictwem;

 6) aktywne uczestnictwo w procedurze likwidacji szkód i roszczeń odszkodowawczych oraz 
czynnościach spornych w przypadku zaistnienia takiej sytuacji;

 7) analiza  rynku  ubezpieczeniowego  pod  kątem  poszczególnych  produktów 
ubezpieczeniowych  w celu  późniejszego  ich  zastosowania  oraz  badanie  kondycji 
finansowej zakładów ubezpieczeń;

 8) doradztwo w zakresie ubezpieczeń i prawa ubezpieczeniowego;
 9) przeprowadzenie  dla  pracowników  ubezpieczającego  bezpłatnego  szkolenia  z zakresu 

wiedzy ubezpieczeniowej oraz procedur likwidacji szkód.
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WARUNKI STAWIANE OFERENTOM
W konkursie  organizowanym  przez  Prezydenta  Miasta  Zgierza,  zwanym  dalej 
"Organizatorem",  mogą  wziąć  udział  brokerzy  ubezpieczeniowi  spełniający  poniższe 
wymagania.
Wymagania ogólne:
1. Broker  prowadzi  działalność  na podstawie  zezwolenia  na prowadzenie  działalności 

brokerskiej, wydanego przez właściwy organ nadzoru.
2. Broker  posiada  polisę  odpowiedzialności  cywilnej  z tytułu  prowadzenia  działalności 

brokerskiej  z sumą ubezpieczenia  w wysokości  nie  mniejszej  niż  10.000.000,00  zł. lub 
równowartość  tej  kwoty  wyrażona  w  innej  walucie.  Podstawą  przeliczenia  będzie 
odpowiedni kurs waluty z dnia 19 października 2007 r.

3. Konkurs  skierowany  jest  do firm  brokerskich  działających  na polskim  rynku 
ubezpieczeniowym od minimum 5 lat.

4. Broker nie jest bezpośrednio zaangażowany w proces reasekuracyjny.
5. Broker nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i 

społeczne.
6. Broker musi zatrudniać co najmniej 5 osób legitymujących się zdanym egzaminem przed 

Komisją  Egzaminacyjną  dla  Brokerów  Ubezpieczeniowych  i Reasekuracyjnych 
na prowadzenie działalności brokerskiej,  w tym co najmniej trzy osoby legitymujące się 
przygotowaniem z zakresu zamówień publicznych.

7. Broker powinien uczestniczyć w co najmniej 10 postępowaniach o udzielenie zamówienia 
publicznego  na ubezpieczyciela  dla  jednostek  samorządu  terytorialnego  i  jednostek 
administracji państwowej , prowadzonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r.  - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r.  Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) 
w roli biegłego lub członka komisji,  w okresie ostatnich trzech lat (licząc wstecz od dnia 
ogłoszenia konkursu).

8. Broker ma siedzibę lub oddział (przedstawicielstwo) na terenie województwa łódzkiego.

DOKUMENTY, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY CELEM 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW STAWIANYCH OFERENTOM

Złożona  oferta  musi  zawierać  wszystkie  wymienione  niżej  dokumenty  oraz  wypełnione 
czytelnie  i podpisane  załączniki,  przygotowane  według  wzorów  przedstawionych  
w Regulaminie konkursu:
1. Wypełniona  i podpisana  „Oferta”  (załącznik  nr 1)  zawierająca  między  innymi 

zarejestrowaną  nazwę  i adres  brokera  wraz  z jego  strukturami  terenowymi  oraz 
pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej brokera w konkursie.

2. Wypełnione i podpisane „Oświadczenie” (załącznik nr 2).
3. Wypełniony i podpisany „Potencjał wykonawczy” (załącznik nr 3).

W celu potwierdzenia spełniania przez brokerów warunków, o których mowa w niniejszym 
Regulaminie, należy dołączyć wymienione niżej dokumenty:
1. Aktualny  wypis  z Krajowego  Rejestru  Sądowego,  wydany  z datą  nie  wcześniejszą  niż 

6 miesiący  przed  terminem  składania  ofert  z adnotacją  jednego  z ujawnionych  w nim 
reprezentantów, że dane tam zawarte nie uległy zmianie w okresie od dnia wydania wypisu 
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do dnia, w którym upływa termin do składania ofert.
2. Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu 

z opłacaniem  przez  brokera  składek  z tytułu  ubezpieczeń  społecznych  i zdrowotnych, 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Zaświadczenie  z właściwego  Urzędu  Skarbowego  o braku  zaległości  podatkowych; 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualne  zaświadczenie  z Krajowego  Rejestru  Karnego  o niekaralności  urzędujących 
członków  zarządu  brokera  wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem 
terminu składania ofert. 

5. Zezwolenie brokera na prowadzenie działalności.
6. Polisę odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością brokerską wraz 

z potwierdzeniem opłaty składki lub bieżącej raty składki.
7. Oświadczenie,  złożone  zgodnie  z zasadami  reprezentacji,  o braku  bezpośredniego  lub 

pośredniego  zaangażowania  (kapitałowe  i inne)  w proces  reasekuracji  (broker 
reasekuracyjny bądź towarzystwo reasekuracyjne).

8. Oświadczenie, złożone zgodnie z zasadami reprezentacji, o liczbie osób legitymujących się 
zdanym  egzaminem  przed  Komisją  Egzaminacyjną  dla  Brokerów  Ubezpieczeniowych 
i Reasekuracyjnych  na prowadzenie  działalności  brokerskiej  w tym  co najmniej 
trzema osobami legitymującymi się przygotowaniem z zakresu zamówień publicznych.

9. Listę jednostek samorządu terytorialnego, które są klientami brokera.
10.Oświadczenie  potwierdzające  udział  brokera  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia 

publicznego na wybór ubezpieczyciela, prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r.  -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2006 r.  Nr 164, poz. 1163 
z późn. zm.), w których broker wziął udział w roli biegłego lub członka komisji, w okresie 
ostatnich trzech lat (licząc wstecz od dnia ogłoszenia konkursu) wraz z listą postępowań.

11.Dane teleadresowe brokera oraz jego struktur terenowych.

OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
 1. Wymagane oświadczenia powinny być podpisane przez brokera.
 2. Wszystkie dokumenty należy składać w formie oryginałów lub kopii poświadczonej przez 

brokera  za zgodność  z oryginałem;  na kserokopii  dokumentu  wymagane  jest  złożenie 
własnoręcznego  podpisu  przez  jedną  z osób  podpisujących  ofertę,  poprzedzonego 
oświadczeniem  o treści  „za zgodność  z oryginałem”  wraz  z podaniem  danych 
identyfikujących podpisującego, np. pieczątką imienną.

 3. Brokerzy  ponoszą  wszelkie  koszty  związane  z przygotowaniem  i złożeniem  oferty, 
niezależnie od rozstrzygnięcia konkursu.

 4. Oferta powinna być złożona w języku polskim i zawierać:
 a) wstępną  koncepcję  obsługi  ubezpieczeniowej  brokera,  zawierającą  w szczególności 

opis:
– przeprowadzenia  analizy  ryzyka  w celu  przygotowania  programu 

ubezpieczeniowego,
– kompleksowego  programu  ubezpieczeń  wraz  z możliwościami  opracowania 

i wdrożenia indywidualnych rozwiązań w ramach poszczególnych ubezpieczeń,
– współpracy w zakresie bieżącej  obsługi ubezpieczeniowej  wraz z przedstawieniem 
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odpowiednich procedur.
 b)wstępną  koncepcję  procesu  likwidacji  szkód  i roszczeń  odszkodowawczych 

od ubezpieczyciela, zawierającą w szczególności opis:
– procedur likwidacji szkód, organizacji i struktury zespołu,
– metod  kontroli  nad  przebiegiem  procesu  likwidacji  poszczególnych  szkód  wraz 

ze zbiorczym  ich  raportowaniem  oraz  informowaniem  i współdziałaniem  brokera 
z odpowiednimi służbami organizatora, z uwzględnieniem obiegu dokumentów, 

 c) informacje o możliwościach brokera w zakresie:
– współpracy dotyczącej ubezpieczeń i prawa ubezpieczeniowego,
– przygotowania instrukcji dotyczących wykonywania umów ubezpieczenia,

 d)projekt umowy o świadczenie usług brokerskich w zakresie ubezpieczeń.
 5. Zakres oferty wskazany w punkcie 4 zostanie zagwarantowany umową.
 6. Projekt umowy, przedstawiony przez brokera, stanowi integralną część oferty.

WARUNKI UMOWY
1. Broker  będzie  dla  organizatora  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 późn. zm.).

2. Koszty powyższych czynności broker pokrywa ze środków własnych.
3. Wynagrodzenie  brokera  stanowić  będzie  prowizja  brokerska  wypłacana  przez 

ubezpieczyciela  wybranego  przez  organizatora  zgodnie  z ustawą  Prawo  zamówień 
publicznych.

4. Broker  w przypadku  powstania  szkody  w majątku  organizatora,  wynikającej  z winy 
brokera lub w przypadku nie należytego wywiązywania się z warunków umowy poniesie 
odpowiedzialność kontraktową i deliktową.

5. Składki  ubezpieczeniowe  będą  przekazywane  bezpośrednio  przez  organizatora 
na rachunek bankowy ubezpieczyciela.

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

7. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznego sformułowania treści umowy. Do treści 

mogą  zostać  wprowadzone  tylko  i wyłącznie  takie  postanowienia,  które  nie  będą 
powodować  sprzeczności  umowy  z warunkami  i postanowieniami  określonymi 
w niniejszym Regulaminie oraz z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

9. W sprawach  nie  uregulowanych  umową  zastosowanie  mają  przepisy  ustawy  z dnia 
22 maja  2003 r.  o pośrednictwie  ubezpieczeniowym  (Dz. U.  Nr 124,  poz. 1154 
z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego.

KRYTERIA OCENY I WAGA KRYTERIÓW
1. Liczba osób w firmie posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej:

a) 5-7 osób – 5 pkt
b) 8-10 osób – 10 pkt
c) powyżej 10 osób – 20 pkt

Sposób potwierdzenia – kserokopie zezwoleń.
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2. Liczba osób w firmie posiadających ukończonych kurs z zakresu zamówień publicznych:
a) 3 osoby – 5 pkt
b) 4-5 osób – 10 pkt
c) powyżej 5 osób – 15 pkt

Sposób potwierdzenia – kserokopia zaświadczeń o ukończonym kursie, potwierdzona przez 
zarząd firmy brokerskiej.
3. Wysokość sumy ubezpieczenia OC:

a) 10 mln zł – 20 mln zł – 5 pkt
b) powyżej 20 mln zł do 30 mln zł – 10 pkt
c) powyżej 30 mln zł – 15 pkt

Potwierdzenie – kserokopia polisy odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną 
działalnością brokerską wraz z potwierdzeniem opłaty składki lub bieżącej raty składki.
4.  Liczba  jednostek  samorządu  terytorialnego  i  jednostek  administracji  państwowej,  w 
stosunku do których przeprowadzono postępowanie w oparciu o ustawę Prawo Zamówień 
Publicznych w okresie 2004 – 2006:

a) 10 – 20 podmiotów – 5 pkt
b) 21 – 30 podmiotów – 10 pkt
c) powyżej 30 podmiotów – 15 pkt

Minimum – 10 – jako warunek dopuszczenia.
Potwierdzenie – oświadczenie firmy brokerskiej, wraz z wykazem.
5. Wysokość kapitału zakładowego firmy:

a) od 50 tys. zł do 250 tys. zł – 5 pkt 
b) od 251 tys. zł do 500 tys. zł – 10 pkt
c) powyżej 500 tys. zł – 15 pkt

Potwierdzenie z Krajowego Rejestru Sądowego.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów 
spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
 

KOMISJA KONKURSOWA
1. Pierwsze posiedzenie Komisji konkursowej odbędzie się w dniu 24 października 2007 r. 

o godzinie 14.15.
2. Na pierwszym  posiedzeniu  Komisja  dokona  otwarcia  wszystkich  ofert,  sprawdzi  ich 

prawidłowość pod względem wymagań formalnych. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Na  następnych  posiedzeniach  oferty,  które  będą  spełniały  warunki  określone 

w Regulaminie konkursu oraz ogłoszonym konkursie będą poddane ocenie. 
4. W toku dokonania badania złożonych ofert Komisja konkursowa może zażądać udzielenia 

przez wybranych oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
5. Komisja  zastrzega  sobie  prawo  przeprowadzenia  dodatkowych  rozmów  z wybranymi 

oferentami.
6. Komisja  będzie  wykonywała  swoje  zadania  na posiedzeniach  zamkniętych  dla  osób 

trzecich.
7. Z posiedzeń Komisji konkursowej będzie sporządzony protokół.
8. Wybór oferty dokonanej przez Komisję konkursową ostatecznie zatwierdza Prezydent lub 

osoba przez niego upoważniona.
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INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo:
– dokonania zmiany warunków konkursu, jednak nie później niż przed upływem terminu 

składania ofert, z możliwością jednoczesnego przedłużenia terminu,
– unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny,
– wystąpienia  przed  upływem  terminu  związania  ofertą  do brokerów  o możliwości 

przedłużenia terminu związania ofertą z powodu nie rozstrzygnięcia konkursu.
 2. Organizator jednocześnie informuje, że:
– nie będzie udzielał brokerom szczegółowych, innych niż ogólnie dostępnych informacji, 

związanych z funkcjonowaniem i działalnością organizatora,
– oferta  niespełniająca  warunków  wymaganych  w Regulaminie  konkursu  zostanie 

odrzucona,
– z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują brokerowi żadne roszczenia,
– nie zwraca brokerowi dokumentów przedłożonych w ramach niniejszego konkursu.

 3. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczone na stronie 
internetowej i na tablicy ogłoszeń organizatora konkursu.

 4. O wyborze  najkorzystniejszej  oferty  organizator  konkursu  niezwłocznie  zawiadomi 
w formie pisemnej, wszystkich brokerów biorących udział w konkursie, wskazując nazwę 
oraz adres brokera, którego ofertę wybrano. 

 5. Informacja  o wyniku  postępowania,  przesłana  do oferenta,  którego  oferta  zostanie 
wybrana, zawierać będzie określenie miejsca i terminu zawarcia umowy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę  wraz  z wymaganymi  załącznikami  należy  umieścić  w zaklejonej 

i nieidentyfikującej oferenta kopercie z napisem:

OFERTA NA BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO
ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI DLA MIASTA ZGIERZA

2. Broker  nie  może dokonać zmian ani  też  wycofać  oferty  po upływie  terminu składania 
ofert.  Dopuszcza  się  przed  upływem  terminu  składania  ofert  zmianę  lub  wycofanie 
złożonej oferty.  W takim wypadku Oferent składa pisemnie oświadczenie o zmianie lub 
wycofaniu swojej oferty.

3. Oferty  należy  składać  do dnia  24  października  2007 r.  w Kancelarii  Urzędu  Miasta, 
pok. nr 104  do godz. 14.00.  Oferty  można  dostarczyć  pocztą  na adres:  Urząd  Miasta 
Zgierza, 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16 lub osobiście. Złożenie ofert powinno być 
pisemnie potwierdzone przez organizatora konkursu.

4. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez 
otwierania.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERT
Otwarcie  ofert  nastąpi  w dniu  24  października  2007 r.  w  Urzędzie  Miasta  Zgierza, 
o godz. 14.15, pok. nr 114.

Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane następujące informacje:
1. Nazwa i siedziba brokera składającego ofertę,
2. Dane z formularza „Potencjał wykonawczy” - (załącznik nr 3).

WADIUM
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wniesienie w pieniądzu wadium w wysokości 

5 000,00 zł  przed  upływem  terminu  składania  ofert  na konto  organizatora  konkursu: 
Bank Pekao SA O/Zgierz nr 65 1240 3057 1111 0000 3437 7367.

2. Wadium  wpłacone  przez  brokera,  który  wygrał  konkurs  zostaje  mu  zwrócone  wraz 
z podpisaniem umowy brokerskiej, a pozostałym zostaje zwrócone nie później niż w ciągu 
5 dni od podpisania umowy. Wadium przepada w szczególności w przypadku ujawnienia 
faktu  podania  przez  brokera  nieprawdziwych  informacji,  uchylania  się  od podpisania 
umowy  na warunkach  zawartych  w ofercie  przez  brokera,  który  wygrał  przetarg  lub 
w przypadku wycofania oferty po upływie terminu wyznaczonego do jej składania.

3. Wniesienie  wadium  za pomocą  przelewu  bankowego  uznaje  się  za skuteczne  z chwilą 
uznania rachunku organizatora konkursu.

4. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
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Znak sprawy: Wk 2159/10/2007

UWAGA!
Załącznik  po  wypełnieniu  i  podpisaniu  

........................................ należy dołączyć do oferty.
Pieczęć firmowa Brokera

Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu ofert

           na wybór brokera ubezpieczeniowego
            dla Miasta Zgierza

 OFERTA

KONKURS OFERT NA BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO 
DLA MIASTA ZGIERZA

1. Jako broker ................................................., ...........................................................................,
(nazwa brokera)                                            (adres brokera)

składamy  ofertę  w konkursie  na wybór  brokera  ubezpieczeniowego  dla  Miasta  Zgierza, 

świadczącego  usługi  pośrednictwa  ubezpieczeniowego  zgodnie  z ustawą  z dnia  22 maja  2003 r. 

o pośrednictwie  ubezpieczeniowym  (Dz. U.  Nr 124,  poz. 1154  z późn. zm.),  przeprowadzonego 

przez organizatora w terminach i na warunkach określonych w Regulaminie konkursu.

2.  Zobowiązujemy  się  do  pełnienia  funkcji  brokera  na  czas  nieokreślony  z możliwością  jej 

rozwiązania bez podania przyczyny z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia.

3. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

4.Upoważniamy  p. ........................................................  do reprezentowania  brokera  w konkursie 

(w załączeniu stosowane pełnomocnictwo).

5.  Przyjmujemy  wszystkie  pozostałe   (nie  podane  w  niniejszej  ofercie)  warunki  określone  w 

Regulaminie konkursu.

6.Zobowiązujemy się  w  przypadku  wyboru  naszej  oferty  do  zawarcia  umowy  na  warunkach 

określonych  w  Regulaminie  konkursu  oraz  w  niniejszej  umowie,  w  miejscu  i  terminie 

wyznaczonym przez organizatora.

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

(podpis i pieczęć brokera)



7. Upoważniamy uprawnionych przedstawicieli organizatora do podjęcia działań mających na celu 

wybór brokera, w szczególności do:

a) ujawnienia, w tym odczytania na otwarciu ofert  nazwy i siedziby brokera oraz danych zawartych 

w formularzu „Potencjał wykonawczy”,

b) sprawdzenia oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji,

c) wyjaśnienia  ewentualnych  wątpliwości,  które  mogłyby  się  pojawić  w związku  ze złożonymi 

w trakcie konkursu informacjami. 

Niniejszą ofertę składamy na ............ kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są:

1) ..................................................................................................................................................

2) ..................................................................................................................................................

3) ..................................................................................................................................................

4) ..................................................................................................................................................

5) ..................................................................................................................................................

6) ..................................................................................................................................................

7) ..................................................................................................................................................

8) ..................................................................................................................................................

9) ..................................................................................................................................................

10).................................................................................................................................................

11).................................................................................................................................................

12).................................................................................................................................................

13).................................................................................................................................................

14).................................................................................................................................................

 .................................. ........................................
(miejscowość i data) (podpis i pieczęć brokera)



Znak sprawy: Wk 2159/10/2007 UWAGA!
Załącznik  po  wypełnieniu  i  podpisaniu  

................................... należy dołączyć do oferty.
Pieczęć firmowa Brokera

Załącznik nr 2
do Regulaminu konkursu ofert
na wybór brokera ubezpieczeniowego
dla Miasta Zgierza

OŚWIADCZENIE 
KONKURS OFERT NA BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

DLA MIASTA ZGIERZA 

Składając  ofertę  w konkursie  na wybór  brokera  ubezpieczeniowego  dla  Miasta  Zgierza 

świadczącego  usługi  pośrednictwa  ubezpieczeniowego  zgodnie  z ustawą  z dnia  22 maja  2003 r. 

o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) oświadczamy, że:

1. Dysponujemy  niezbędną  wiedzą  i doświadczeniem,  a także  potencjałem  ekonomicznym 

i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.

2. Zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami konkursu zawartymi w Regulaminie konkursu 

i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

3. Posiadamy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia 

w określonym czasie.

4. Jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w Regulaminie konkursu. 

5. W przypadku wyboru złożonej przez brokera oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 

na warunkach określonych w Regulaminie konkursu, a umowa zawierać będzie postanowienia 

zawarte w niniejszym Regulaminie oraz w złożonej w postępowaniu ofercie. 

6. Wszystkie informacje i oświadczenia zamieszczone w ofercie oraz załącznikach są kompletne, 

prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.

.......................................... ........................................................
(miejscowość i data) (podpis i pieczęć brokera)



Znak sprawy: Wk 2159/10/2007
UWAGA!
Załącznik po wypełnieniu i podpisaniu 

       .................................... należy dołączyć do oferty.
        Pieczęć firmowa Brokera

Załącznik nr 3
     do Regulaminu konkursu ofert
     na wybór brokera ubezpieczeniowego

dla Miasta Zgierza

POTENCJAŁ  WYKONAWCZY  

Liczba  osób  w 
firmie 
posiadających 
zezwolenie  na 
prowadzenie 
działalności 
brokerskiej

[ osoby ]

Liczba  osób  w 
firmie 
posiadających 
ukończonych kurs z 
zakresu  zamówień 
publicznych

[ osoby ]

Wysokość  sumy 
ubezpieczenia OC

[ mln. zł. ]

Liczba  jednostek 
samorządu 
terytorialnego  i 
jednostek  administracji 
państwowej, w stosunku 
do  których 
przeprowadzono 
postępowanie w oparciu 
o  ustawę  Prawo 
Zamówień  Publicznych 
w okresie 2004 – 2006

[ jednostki ]

Wysokość  kapitału 
zakładowego firmy

[ tys. zł. ] 

..................................... ............................................
 (miejscowość i data) (podpis i pieczęć brokera)


