
 

Regulamin konkursu  

na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński 
 

              Konkurs ma charakter otwarty. Przedmiotem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego. 

W wyniku konkursu zostanie zawarta nieodpłatna umowa na świadczenie usług pośrednictwa 

ubezpieczeniowego dla Gminy Radzyń Chełmiński i jej jednostek podległych przez wybranego brokera.   

Do postępowania konkursowego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawa zamówień publicznych. 

 

 

 

I. ZAKRES  ŚWIADCZENIA  USŁUG  BROKERSKICH 

 

 

1.Usługi brokerskie obejmują: 
 
   1) identyfikację i analizę ryzyka ubezpieczeniowego, związanego z funkcjonowaniem  Gminy 

        Radzyń Chełmiński i jej jednostek, 

   2).opracowanie i wdrożenie programu ubezpieczeniowego dostosowanego do potrzeb 

         związanych z funkcjonowaniem Gminy Radzyń Chełmiński i jej jednostek 

    3) udział w procedurach wyboru ubezpieczyciela polegający na : 

        a) opracowaniu i przygotowaniu dokumentacji przetargowej niezbędnej do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych do 

wyboru ubezpieczyciela oraz prowadzeniu postępowań, co do których nie ma zastosowania ustawa Prawo 

zamówień publicznych, 

     4) Nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń polegający na: 

• monitorowaniu i obsłudze ubezpieczeń, w tym przekazywaniu informacji (na 2 miesiące przed 

terminem) o zakończeniu czasu trwania polisy, 

• dokonywanie do ubezpieczeń w czasie trwania ubezpieczeń, 

• przeprowadzaniu procedur związanych z likwidacją szkód i nadzór nad tym postępowaniem, 

• kontrolę procedur szkodowych, 

• dozór nad terminową wypłatą odszkodowań 

     5) usługi szkoleniowe dla pracowników zamawiającego w zakresie wiedzy ubezpieczeniowej i technik 

obsługi ubezpieczeniowej dla potrzeb wdrożenia programu ubezpieczeniowego. 

2. Zakres świadczonych usług brokerskich będzie stanowić integralną część umowy, którą Gmina Radzyń 

Chełmiński podpisze z wybranym oferentem. 

 

II. WARUNKI  DOPUSZCZAJĄCE DO UDZIAŁU W KONKURSIE  

 

1.  W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne , które prowadzą działalność gospodarczą i są 

wpisane do właściwego rejestru oraz osoby prawne, działające w formie spółek prawa handlowego, które 

ponadto: 

1). Posiadają kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu brokera ubezpieczeniowego (zdany 

egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych)- w 

przypadku osób fizycznych wykonujących działalność brokerską należy załączyć kopię zaświadczenia o 

zdanym egzaminie. 



2). Posiadają wydane przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej oraz są 

wpisani do rejestru brokerów ubezpieczeniowych, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 22 maja 2003 

roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym( Dz.U. z 2003r. Nr 124, poz.1154 z późniejszymi zmianami), 

3). Posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 

dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. Z 2005 r., nr 122, poz. 1028) , 

4). Prowadzą nieprzerwaną działalność brokerską na polskim rynku ubezpieczeniowym od minimum 3 

lat, 

5). Posiadają doświadczenie w pracy związanej z ubezpieczeniami jednostek sektora publicznego zgodnie 

z art. 9 ustawy o finansach publicznych, w tym ubezpieczeniach majątkowych i odpowiedzialności 

cywilnej i zawarły umowy na świadczenie usług brokerskich, z co najmniej 5 jednostkami samorządów 

terytorialnych (gminy, powiaty, województwa). 

6)  uczestniczyły  przynajmniej w 3 postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na wybór 

ubezpieczyciela dla jednostek sektora finansów publicznych, prowadzonych  na podstawie uregulowań 

ustawy Prawo zamówień publicznych ( w roli biegłego, doradcy lub członka komisji) w ciągu ostatnich 

trzech lat przed dniem ogłoszenia niniejszego konkursu, w wyniku których zostały zawarte umowy 

ubezpieczenia. 

7) Oferenci muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie 

zamówienia, nie mogą być w stanie likwidacji lub upadłości, nie mogą zalegać z opłacaniem podatków, 

opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne   i społeczne. 

8) Dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym, tj. czynności brokerskie są wykonywane przez co 

najmniej 3 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

 

2. Nie dopuszcza się  udziału w konkursie konsorcjum firm brokerskich. 

 

 

III. DOKUMENTY NIEZBĘDNE JAKO ZAŁĄCZNIK DO OFERTY 

Złożona oferta musi zawierać wszystkie wymienione niżej dokumenty oraz wypełnione 

czytelnie i podpisane załączniki, przygotowane według wzorów przedstawionych 

w Regulaminie konkursu. 

1.Do oferty należy dołączyć : 

1)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, 

2) Zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej, oraz oświadczenie, że nie zostało ono cofnięte, 

3) Kopia polisy odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością brokerską, 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) , 

4) Oświadczenie o prowadzeniu nieprzerwanie od co najmniej 3 lat  działalności firmy na polskim rynku 

ubezpieczeniowym, 

5) Wykaz aktualnych umów o świadczenie usług brokerskich z jednostkami sektora publicznego zgodnie 

z art. 9 ustawy o finansach publicznych  (minimum 5 umów z jednostkami sektora publicznego) oraz listy 

referencyjne od tych  jednostek, 

6) Oświadczenie o liczbie obsługiwanych przedsiębiorstw i instytucji na terenie Polski, 



7) Oświadczenie o liczbie zatrudnionych osób na umowę o prace ( minimum 3 osoby) posiadających 

uprawnienia brokerskie i ich wykaz zawierający: imię, nazwisko, nr uprawnień, wykonywany zakres 

usług, 

8) Oświadczenie o liczbie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie ubezpieczeń 

jednostek sektora publicznego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(jedn. tekst: Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655), w których broker uczestniczył jako pełnomocnik 

Zamawiającego w okresie od 01.01.2008 do 31.12.2010 r. (minimum 3 postępowania), 

9) Oświadczenie o liczbie przeprowadzonych likwidacji szkód w latach 2008-2010 oraz o posiadaniu 

wyodrębnionej jednostki zajmującej się likwidacją szkód, 

10) Oświadczenie potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,  

11) Projekt umowy brokerskiej, 

12) Wypełnione załączniki NR 1, Nr 2, Nr 3, 

2.  Oferta oraz wszystkie dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za 

zgodność przez osobę upoważnioną . 

 

III   KOMISJA KONKURSOWA 
1. Pierwsze posiedzenie Komisji konkursowej odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2011 r. 

o godzinie 13,30 

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 Burmistrz lub osoba 

przez niego upoważniona. 

 

 

IV   KRYTERIA OCENY OFERT 

 

1. Wyboru oferty dokona Komisja Konkursowa. 

2. Komisja konkursowa dokonuje oceny, czy złożone do konkursu oferty spełniają wymogi formalne 

określone w rozdziale II niniejszego Regulaminu. 

 

 

Ocena według wskazanych niżej kryteriów:  

 

 1.   Wysokość sumy gwarancyjnej z polisy  OC brokera  

                

 1.500.001-15.000.000 euro                   – 5 pkt 

 15.000.001-20.000.000 euro               – 10 pkt 



 Powyżej 20.000.000 euro                    – 20 pkt 

Potwierdzenie – kserokopia polisy odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną 

działalnością brokerską wraz z potwierdzeniem opłaty składki lub bieżącej raty składki. 

 

 

2. Liczba jednostek sektora publicznego (gmin, powiatów i województw), z którymi 

współpracuje/współpracował Oferent: 
  5   samorządów        –   2 pkt 

  6-15 samorządów    –    5 pkt 

                      powyżej 15               -     7 pkt 

Potwierdzenie – oświadczenie firmy brokerskiej, wraz z wykazem. 

     

3. Liczba  zatrudnionych przez oferenta  na umowę o pracę osób posiadających uprawnienia 

do czynności brokerskich : 
                3-10 osób          -  1 pkt. 

              11-20 osób          -  3 pkt 

               21-40 osób           -5 pkt 

               41 i więcej osób  -15 pkt. 

 

 

4. Doświadczenie  na rynku ( okres prowadzenia nieprzerwanej działalności brokerskiej) 

               3-5 lat                 -  3 pkt. 

               6-10 lat               -  5 pkt. 

               powyżej 10 lat   - 10 pkt. 

 

5. Liczba postępowań o zamówienie publiczne w zakresie ubezpieczeń jednostek samorządu 

terytorialnego przeprowadzonych w ciągu ostatnich trzech lat (2008-2010) w trybie ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w wyniku których zostały zawarte umowy ubezpieczenia. 
 

3-9  -   3 pkt. 

10-20 -   5 pkt. 

powyżej 20      - 10 pkt. 

 

 

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

niepodlegających odrzuceniu. Punkty uzyskane za każde kryterium podlegają zsumowaniu. 

 

V   MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 
1. Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem : „ Konkurs na brokera ubezpieczeniowego 

Gminy Radzyń Chełmiński” należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy, 

Pl.Tow.Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, pok.1 

lub przesłać na adres: 

   Urząd Miasta i Gminy 

   Pl.Tow.Jaszczurczego 9 

87-220 Radzyń Chełmiński 

do dnia  23 sierpnia 2011. godz. 13,00 
 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 sierpnia 2011 o godz. 13,30 

3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 

 

 

 



VI  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 
1. Zamawiający podejmie współpracę z Oferentem, który uzyska  największą  

liczbę punktów. 

2. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi przystępujący do 

konkursu. 

3. Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub 

odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny w każdym terminie. 

4. Oferta nie spełniająca warunków wymaganych w niniejszym regulaminie zostanie odrzucona. 

Oferentowi z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne roszczenia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie , że nie będzie udzielał Oferentom szczegółowych, innych niż 

ogólnie dostępnych informacji związanych z funkcjonowaniem i działalnością Gminy Radzyń 

Chełmiński oraz wyjaśnień dotyczących treści niniejszego regulaminu. 

6.   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 

6. Ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie zamieszczone na stronie biuletynu informacji  

      publicznej  bip.radzynchelminski@.pl  

7. W przypadku wpływu tylko jednej oferty spełniającej wymogi i warunki określone 

niniejszym Regulaminem, Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia z tym Oferentem umowy 

będącej przedmiotem niniejszego konkursu.  

 


