KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO
OGŁOSZENIE
O KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO
Z DNIA 01.10.2019 R.
I.
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Postanowienia ogólne
Celem Konkursu jest wybór Brokera dla powiatu otwockiego (dalej „Zamawiającym”)
świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą
z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.
Celem ubezpieczenia będzie ubezpieczenie w szczególności mienia m.in.
nieruchomości, ruchomości oraz innych wysokocennych składników majątkowych
zakres usługi został wskazany w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego ogłoszenia.
Umowa zostanie zawarta na 36 miesiące z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania
za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Do konkursu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
Zasady przeprowadzenia Konkursu określa niniejsze ogłoszenie.
Konkurs prowadzony będzie z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego
traktowania Wykonawców.
W Konkursie nie dopuszcza się składania ofert w ramach konsorcjów.
Uczestnikami Konkursu mogą być Wykonawcy spełniający warunki udziału opisane
w rozdziale II niniejszego ogłoszenia.
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni.
Ogłoszenie o konkursie dostępne będą do czasu zakończenia postępowania
konkursowego na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.bip.powiatotwocki.pl
Postępowanie konkursowe kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym na
zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu Brokerem.
Konkurs prowadzi się wyłącznie w języku polskim.
Postępowanie Konkursowe prowadzi się w formie pisemnej.
W celu przeprowadzenia konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową.
Komisja Konkursowa będzie dokonywała wszystkich czynności związanych
z otwarciem, badaniem i oceną ofert; decyzje Komisji są wiążące dla wszystkich
Wykonawców.
Zamawiający może zmienić ogłoszenie o Konkursie bez podania przyczyny, w każdym
czasie przed upływem terminu na składanie ofert. W takim przypadku, o ile będzie to
uzasadnione wprowadzonymi zmianami, Zamawiający wydłuży termin składania ofert.
W przypadku zmiany ogłoszenia o Konkursie, wybory brokera lub zakończenia
konkursu bez wyboru Brokera, Zamawiający zamieści odpowiednią informację na
swojej stronie internetowej: https://www.bip.powiat-otwocki.pl
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu w każdym czasie jeśli
dalsze jego prowadzenie nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego.
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W przypadku zakończenia Konkursu bez wyboru oferty, Wykonawcom nie przysługują
żadne roszczenia w stosunku do Zamawiających, w tym zwrot kosztów udziału
w postępowaniu konkursowym.
Konkurs jest ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymagania
niniejszego ogłoszenia.
Z uwagi na fakt, iż konkurs nie jest prowadzony w oparciu o przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych, Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej.
W zakresie spraw, których rozwiązanie nie jest możliwe przy zastosowaniu niniejszego
Ogłoszenia, zastosowanie maja przepisy ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny.
Oferty należy składać do 9.10.2019 r. do godz. 10:00

Starostwo Powiatowe w Otwocku
ul. Górna 13
05-400 Otwock
Kancelaria
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty dostarczone do miejsca innego niż
wskazany powyżej.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania (upublicznienia).
W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem obowiązuje data i godzina wpływu
oferty do Kancelarii Zamawiającego.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w
siedzibie Zamawiającego
Starostwo Powiatowe w Otwocku
ul. Górna 13
05-400 Otwock
w dniu 9.10.2019 r. o godz. 10:30
sala 121
24.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Iwona Wysocka p.o. Dyrektora
Wydziału Administracyjnego
Tel. /22/ 778 13 30, e-mail: administracja@powiat-otwocki.pl

Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego we wszelkich kwestiach związanych
z konkursem za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany powyżej adres.
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym konkursem przesyłaną należy oznaczyć
w sposób następujący: „Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego”. W przypadku
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korespondencji przesyłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej ww. oznaczenie należy
umieścić w tytule wiadomości.
Udzielone przez Organizatora wyjaśnienia oraz dokonane zmiany w warunkach Konkursu
będą publikowane na stronie internetowej Zamawiającego
https://www.bip.powiatotwocki.pl i będą wiążące dla wszystkich Wykonawców.
II.
Warunki stawiane Wykonawcom dopuszczające do udziału w konkursie.
W postępowaniu konkursowym 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 właściwego organu nadzoru na
prowadzenie działalności brokerskiej.
3.
Prowadzą działalność brokerską na polskim rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego
nieprzerwanie od co najmniej 3 lat oraz posiadają siedzibę na terytorium RP.
4.
Posiadają polisę OC z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania
działalności brokerskiej o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 1.875.927 Euro a
wszystkie zdarzenia.
5.
Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym niezbędnym do
zapewnienia prawidłowej obsługi Zamawiającego w zakresie pośrednictwa
ubezpieczeniowego, w tym posiadają odrębny dział zajmujący się likwidacją szkód, tj.:
1)
zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub stosunku cywilnoprawnego
minimum trzy osoby posiadające uprawnienia do wykonywania czynności
brokerskich (do dnia ogłoszenia konkursu) nadanych przez Komisję Nadzoru
Finansowego,
2)
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub stosunku cywilnoprawnego
minimum dwie osoby posiadające minimum pięć lat doświadczenia w zakresie
likwidacji szkód majątkowych i osobowych potwierdzonych pracą w działach
zajmujących się likwidacją szkód.
Zamawiający dopuszcza spełnienie warunku opisanego w pkt 1 i 2 tymi samymi osobami.
6.

7.

8.

Posiadają doświadczenie w ubezpieczeniach jednostek samorządu terytorialnego
tj. zawarli umowy bądź zostało udzielone pełnomocnictwo na świadczenie usług
brokerskich z co najmniej dziesięcioma jednostkami samorządu terytorialnego.
Uczestniczyli w roli biegłego lub członka komisji w postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego w zakresie ubezpieczeń majątkowych w co najmniej
dziesięciu postępowaniach w ostatnich 12 miesiącach (licząc od dnia ogłoszenia
konkursu) zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
W okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia składania oferty nie zanotowali i nie
zgłaszali do swojego ubezpieczyciela roszczeń osób trzecich z odpowiedzialności
cywilnej związanej z prowadzoną działalnością brokerską.
3

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków będzie skutkować odrzuceniem
oferty.

III.
Dokumenty, które należy załączyć do oferty.
1. Wypleniony Formularz ofertowy – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszego ogłoszenia.
2. Oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę aktualnego
odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy od terminu składania ofert – potwierdzenie warunku opisanego
w rozdziale II.1.
3. Oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń wydane
przez właściwy organ nadzoru – potwierdzenie warunku opisanego w rozdziale II.2.
4. Oświadczenie w zakresie ilości lat prowadzenia nieprzerwanie dzielności brokerskiej na
polskim rynku oraz posiadaniu siedziby na terytorium RP (wskazać adres) –
potwierdzenie warunku opisanego w rozdziale II.3 oraz kryterium oceny ofert opisane w
rozdziale IV.4.
5. Oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę polisa
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej
o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 1.875.927 EURO – potwierdzenie warunku
opisanego w rozdziale II.4.
6. Wykaz osób niezbędnych do zapewnienia prawidłowej obsługi Zamawiającego w zakresie
pośrednictwa ubezpieczeniowego – potwierdzenie warunku opisanego w rozdziale II.5.
7. Wykaz jednostek samorządu terytorialnego dla których Wykonawca świadczył usługi
pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń (usługi brokerskie) –
potwierdzenie warunku opisanego w rozdziale II.6.
Do wykazu należy dołączyć stosowne referencje jednostek dla których broker świadczył
usługi (wpisanych do wykazu)
8. Wykaz postępowań na wybór ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczeń majątkowych
w trybie zamówienia publicznego w okresie ostatnich 12 miesięcy w roli biegłego lub
członka komisji – potwierdzenie warunku opisanego w rozdziale II.7.
9. Oświadczenie o braku szkód i roszczeń, które obciążałyby polisę OC Wykonawcy w
okresie ostatnich 3 lat licząc od dnia składania oferty – potwierdzenie warunku opisanego
w rozdziale II.8.
10. Pełnomocnictwo do reprezentowania (podpisywania oferty) o ile nie wynika ono z innych
dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
11. Wykaz jednostek samorządu terytorialnego dla których Wykonawca świadczy obecnie
usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń (usługi brokerskie) –
kryterium oceny ofert opisane w rozdziale IV.1.
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12. Wykaz prowadzonych likwidacji szkód i roszczeń w roku 2018 za pośrednictwem
Wykonawcy dla jednostek samorządu terytorialnego – kryterium oceny ofert opisane
w rozdziale IV.1.
13. Wykaz przeprowadzonych przez Wykonawcę postępowań przetargowych o udzielenie
zamówienia publicznego na usługi ubezpieczeniowe zgodnie z przepisami Prawo
zamówień publicznych w roku 2018 – kryterium oceny ofert opisane w rozdziale IV.1.
Do wykazu należy dołączyć stosowne referencje jednostek dla których broker
prowadził/przygotował postępowania przetargowego (wpisanych do wykazu).
W przypadku nie załączenia wymaganego dokumentu przez Wykonawcę do oferty lub w
przypadku gdy załączony dokument zawierałby błędy lub nie potwierdzał spełnienie warunku
udziału w postępowaniu – Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednorazowego wezwania
Wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty.

IV.
Kryteria Wyboru
Wyboru Wykonawcy dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zamawiającego, która
oceni oferty i dokona ich sklasyfikowania zgodnie z poniższymi kryteriami oceny ofert.
Oferta która otrzyma najwyższą ilość punktów ostatecznych będzie uznana za
najkorzystniejszą.
W przypadku równej liczby punktów przez dwóch lub więcej najwyżej ocenionych
Wykonawców o wyborze będzie decydowała wysokość kwoty ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej.
Prowadzone postępowanie jest jawne, jednak Komisja Konkursowa będzie wykonywała
swoje czynności na posiedzeniach zamkniętych.
Komisja Konkursowa dokona oceny spełniania warunków formalnych przez wszystkich
Wykonawców.
1.

Liczba aktualnie obsługiwanych jednostek samorządu terytorialnego:

liczba jednostek samorządu terytorialnego zgłoszona przez Wykonawcę
Liczba punktów = ------------------------------------------------------------------------------- x 100
największa liczba jednostek samorządu ter. zgłoszona przez Wykonawców
2.

Liczba prowadzonych likwidacji szkód i roszczeń w roku 2018 za pośrednictwem
Brokera na rzecz klientów w jednostkach samorządu terytorialnego.
liczba szkód i roszczeń zgłoszona przez Wykonawcę
Liczba punktów = ---------------------------------------------------------------------x 100
największa liczba szkód i roszczeń zgłoszona przez Wykonawców
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3.

Liczba przeprowadzonych postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia
publicznego na usługi ubezpieczeniowe zgodnie z przepisami Prawo zamówień
publicznych w roku 2018.
liczba przetargów zgłoszona przez Wykonawcę
Liczba punktów = --------------------------------------------------------- x 100
największa liczba przetargów zgłoszona przez Wykonawców

4.

Nieprzerwany okres prowadzenia działalności brokerskiej na polskim rynku
ubezpieczeniowym w latach:
3 – 5 lat
10 pkt.
6 – 9 lat
20 pkt.
30 pkt.
10 at i więcej

5.

Wykonawca w ramach współpracy przeprowadzi czynności przygotowawcze do
zwarcia umów ubezpieczeniowych, tj. analizę istniejącej ochrony ubezpieczeniowej i jej
kosztów (analiza stanu obecnego wraz analizą przedmiotu ubezpieczenie – poprawność
wycen itp.)
TAK
NIE

20 pkt
0 pkt

Przypadku zaznaczenia TAK – do umowy z wykonawcą zostanie wprowadzony zapis
o realizacji czynności przygotowawcze do zwarcia umów ubezpieczeniowych.
Ostateczna ilość punktów będzie liczona według wzoru:

6.

Ostateczna ilość punktów badanej oferty = suma uzyskanych punktów danej oferty w
pkt 1, 2, 3, 4 i 5.
V.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku, gdy konkurs nie zostanie zakończony podpisaniem umowy z powodu
uchylania się wybranego Brokera od podpisania umowy w wyznaczonym terminie
przez okres dłuższy niż 7 dni, Wykonawca niezwłocznie przystąpi do rozmów
z Wykonawcą, który uzyskał następną w kolejności liczbę punktów i który podtrzyma
chęć zawarcia umowy.
2. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów przedłożonych w ramach
niniejszego konkursu.
3. Ogłoszenie o wyniku konkursu zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie
Internetowej https://www.bip.powiat-otwocki.pl
4. Wykonawcom nie przysługuje roszczenie z tytułu odrzucenia oferty.
VI.

RODO
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Zgodnie z przepisem art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1)
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Otwocki, ul. Górna 13,
05-400 Otwock./;
2)
inspektorem ochrony danych osobowych w /Starostwie Powiatowym w Otwocku jest
Pani Daria Bartnicka , kontakt: adres e-mail: iod@powiat-otwocki.home.pl
3)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem konkursowym na wybór brokera ubezpieczeniowego;
4)
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
5)
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu konkursowym na
wybór brokera ubezpieczeniowego,
6)
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do przepisu art. 22 RODO;
7)
posiada Pani/Pan
−
na podstawie przepisu art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących
−
na podstawie przepisu art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku konkursu ani zmianą postanowień umowy.
−
na podstawie przepisu art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczeni
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w przepisie art. 18 ust. 2 RODO **;
−
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
8)
nie przysługuje Pani/Panu:
−
w związku z przepisem art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych;
−
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w przepisie art. 20
RODO;
−
na podstawie przepisu art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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Załącznik nr 2
FORMULARZ OFERTOWY NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO
W związku z Ogłoszeniem na konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego do obsługi
powiatu otwockiego, świadczącego usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą
z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń - przeprowadzanego przez
Zamawiającego na warunkach i w terminach określonych w Ogłoszeniu postępowania
konkursowego, niniejszym składam ofertę konkursową:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

10)

Nazwa brokera ubezpieczeniowego
.............................................................................................................................................
.................................................................. (wpisać zarejestrowaną nazwę firmy)
Adres brokera ubezpieczeniowego
.............................................................................................................................................
NIP:.................................................................................................
REGON .............................................................................................
Numer telefonu: ...................................................................................
Adres poczty elektronicznej:....................................................................
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy (jeżeli osoba ta nie
występuje
w
KRS,
należy
do
oferty
dołączyć
pełnomocnictwo):
.............................................................................................................
Oświadczam(y), że zapoznałem (am/liśmy) się z warunkami konkursu określonymi
w Ogłoszeniu, postawione wymagania i zapisy umowne przyjmuję (my) bez zastrzeżeń.
Oświadczam (my), że:
a) Posiadają polisę odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U.
2015 r. poz. 275) tak/nie* ; wartość polisy …………………
b) prowadzimy działalność brokerską nieprzerwalnie na polskim rynku przez
okres:............... lat
W ramach współpracy przeprowadzę czynności przygotowawcze do zwarcia umów
ubezpieczeniowych, tj. analizę istniejącej ochrony ubezpieczeniowej i jej kosztów
(analiza stanu obecnego wraz analizą przedmiotu ubezpieczenie – poprawność wycen
itp.)

□ TAK
□ NIE
11)

Ponadto oświadczam, że w przypadku wyboru złożonej przez nas ofert zobowiązujemy
się do podpisania umowy na warunkach określonych w Ogłoszeniu oraz w złożonej
przez nas ofercie, w tym umowy RODO.

12)

Załączniki

………………………………………

...................................
(Miejscowość , data)

……………………………………………………………
(podpis i pieczątka osób (y) upoważnionej do składania ofert)

