
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO 

 

Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Staszów (zwanej dalej 

Zamawiającym), świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie  

z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2210 z późn. zmian.)  zwany dalej „Konkursem”. 

I. Przedmiot i zakres konkursu. 

1. Zakres zamówienia w ramach świadczenia usług przez brokera ubezpieczeniowego  

na rzecz Gminy Staszów, obejmować będzie m.in. następujące czynności: 

1) identyfikację i analizę ryzyk ubezpieczeniowych, audyt ubezpieczeniowy; 

2) opracowanie i wdrożenie programu ubezpieczeniowego dostosowanego do potrzeb Gminy 

Staszów, uwzględniającego przede wszystkim: 

a) określenie zakresu ryzyk, które mają być ubezpieczone, 

b) uzgodnienie optymalnego programu ubezpieczeniowego i trybu postępowania  

o zamówienie publiczne, 

c) propozycję dogodnych procedur związanych z obsługą programu; 

3) opracowanie i przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych, udział w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzącym do wyboru 

ubezpieczyciela w zakresie odpowiedzi na pytania oferentów oraz prowadzenie innych 

potrzeb ubezpieczeniowych, w odniesieniu do których nie ma zastosowania ustawa Prawo 

Zamówień Publicznych; 

4) nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń, w tym dokonywanie ubezpieczeń oraz analiza 

rynku ubezpieczeniowego pod kątem poszczególnych produktów ubezpieczeniowych i ich 

ewentualnego zastosowania; 

5) przeprowadzenie w imieniu Gminy Staszów procedury zgłaszania szkód, kontrolę procedur 

szkodowych ubezpieczyciela, a także nadzór na terminową realizacją wypłaty odszkodowań 

na rzecz Gminy Staszów przez ubezpieczyciela; 

 

II. Oferent musi spełniać warunki określone poniżej: 

1) prowadzenie działalności na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności 

brokerskiej, wydanego przez właściwy organ nadzoru; 

2) posiadanie polisy 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1085), 

3) dysponowanie odpowiednim potencjałem kadrowym, tj. zatrudnienie na podstawie umowy 

o pracę co najmniej 10 osób posiadających uprawnienia do wykonywania czynności 

brokerskich, według stanu na dzień ogłoszenia konkursu, 

4) posiadanie doświadczenia w ubezpieczeniach jednostek sektora finansów publicznych,  

tj. zawarcie umów na świadczenie usług brokerskich i współpraca z co najmniej 25 

jednostkami sektora publicznego wg stanu na dzień ogłoszenia konkursu. W przypadku 

samorządów Zamawiający będzie akceptować wyłącznie umowy o świadczenie usług 

brokerskich jednostek samorządu terytorialnego, a nie jego poszczególnych jednostek 

organizacyjnych, 

5) posiadanie doświadczenia w pracy związanej z ubezpieczeniami jednostek sektora 

finansów publicznych tj.: uczestniczyli w przeprowadzeniu co najmniej 25 postępowań  

o udzielenie zamówienia publicznego dla jednostek sektora finansów publicznych w latach 

2016-2018. W przypadku samorządów Zamawiający będzie akceptował wyłącznie 

postępowania dla jednostek samorządu terytorialnego, a nie dla jego poszczególnych 

jednostek organizacyjnych, 

6) przedstawienie oświadczenia o bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia z polisy OC  

z tytułu wykonywania działalności brokerskiej, 

7) nie zaleganie z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne  

lub społeczne, 

8) nie bycie wykonawcą, w stosunku do którego ogłoszono upadłość likwidacyjną  

i układową, 

9) prowadzenie nieprzerwanej działalności brokerskiej na polskim rynku ubezpieczeniowym 

oraz bycie w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej należyte wykonanie 

zamówienia, 

10) niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkuje odrzuceniem oferty, 

11) Zamawiający nie dopuszcza udziału w konkursie konsorcjum firm brokerskich. 

 

III. Kryteria wyboru oferty są następujące: 

1) Doświadczenie na rynku (okres prowadzenia działalności brokerskiej, licząc do dnia 

ogłoszenia konkursu) - wynikające z przedłożonej potwierdzonej za zgodność z oryginałem 

kopii zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej: 

 



a. do 8 lat - 5 pkt, 

b. 8 lat i 1 dzień - 18 lat - 10 pkt, 

c. 18 lat i 1 dzień i więcej - 15 pkt. 

2) Wysokość sumy gwarancyjnej na wszystkie zdarzenia z polisy OC brokera: 

a. minimalna ustawowa - 0 pkt, 

b. powyżej minimalnej ustawowej do 30.000.000 euro - 7 pkt, 

c. 30.000.001 - 60.000.000 euro - 10 pkt, 

d. powyżej 60.000.000 euro - 15 pkt. 

3) Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę (na dzień ogłoszenia konkursu) 

uprawnionych do wykonywania czynności brokerskich: 

a. 10 – 15 osób  - 3 pkt, 

b. 16 - 20 osób - 5 pkt, 

c. 21 - 35 osób - 10 pkt, 

d. 36 i więcej osób - 15 pkt. 

4) Liczba obecnie obsługiwanych podmiotów w zakresie ubezpieczeń z sektora publicznego  

(nie mniej niż 25 podmiotów). W przypadku samorządów Zamawiający będzie akceptować 

wyłącznie umowy o świadczenie usług brokerskich jednostek samorządu terytorialnego, a nie 

jego poszczególnych jednostek organizacyjnych: 

a. 25 – 100 podmiotów - 3 pkt, 

b. 101 - 200 podmiotów - 5 pkt, 

c. 201 - 300 podmiotów - 10 pkt,  

d. 301 i więcej podmiotów - 15 pkt. 

5) Liczba przeprowadzonych przez Wykonawcę postępowań przetargowych dla jednostek 

sektora finansów publicznych (na wszystkie zadania i rodzaje ubezpieczeń) na wybór 

ubezpieczyciela, przeprowadzonych w trybie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z poźn. zm.), które 

broker przeprowadził w latach 2016 - 2018 r. (nie mniej niż 25 postępowań). W przypadku 

samorządów, Zamawiający będzie akceptował wyłącznie postępowania dla jednostek 

samorządu terytorialnego, a nie dla jego poszczególnych jednostek organizacyjnych: 

a. 25 – 5 pkt, 

b. 26 - 150 – 10 pkt, 

c. 151 - 400 – 20 pkt, 

d. 401 i więcej – 40 pkt. 



6) Liczba zlikwidowanych szkód w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych (2016 - 2018) dla 

podmiotów z sektora publicznego (nie mniej niż 100): 

a. 100 - 1000 - 5 pkt, 

b. 1001 – 4500 - 10 pkt, 

c. 4501 – 9000 - 15 pkt, 

d. 9001 i więcej - 20 pkt. 

Każdy oferent może maksymalnie otrzymać 120 punktów. 

Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów zostanie przedstawiona jako oferta 

najkorzystniejsza. 

Dodatkowych informacji udziela Sławomir Mikula tel. 15 864 83 31 oraz Mariusz Sobieniak 

tel. 15 864 83 25. 

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie do dnia  

26 czerwca 2019 r. do godziny 15
00

, (w godzinach pracy Urzędu). Decyduje data wpływu.  

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Kopertę zewnętrzną należy zaadresować : 

„Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów 

z dopiskiem „Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego” Nie otwierać do dnia  

26 czerwca 2019 r., do godz. 15
00

”. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 czerwca 2019 r. roku o godz. 8
00

 w siedzibie Urzędu Miasta 

i Gminy w Staszowie, pok. 306. 

   

IV. Zastrzeżenia ogłaszającego Konkurs. 

1. W konkursie nie mogą brać udziału konsorcja brokerskie. 

 2. Zamawiający podejmie współpracę z oferentem, który uzyska w konkursie największą 

ilość punktów. W przypadku, gdy największą ilość punktów uzyska więcej niż jeden oferent, 

Zamawiający swobodnie dokona spośród nich wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) dokonania zmiany warunków konkursu określonych w niniejszym ogłoszeniu, 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, 

jednak nie po rozstrzygnięciu konkursu i po zawiadomieniu oferenta, który został wybrany. 

4. Zamawiający jednocześnie informuje, że: 



a) nie będzie udzielał brokerom szczegółowych, innych niż ogólnie dostępnych informacji, 

związanych z funkcjonowaniem i działalnością Zamawiającego, 

b) oferta niespełniająca warunków wymaganych w niniejszym ogłoszeniu zostanie odrzucona, 

c) z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują brokerowi żadne roszczenia, 

d) nie zwraca brokerowi dokumentów przedłożonych w ramach niniejszego konkursu. 

5. Ogłoszenie o wyniku konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  

i Gminy w Staszowie oraz w BIP Zamawiającego. 

6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi w formie 

pisemnej wszystkich oferentów biorących udział w Konkursie, wskazując nazwę oraz adres 

brokera, którego ofertę wybrano. Informacja zostanie przekazana za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru. 

7. Informacja o wyniku postępowania, przesłana do oferenta, którego oferta zostanie wybrana, 

zawierać będzie określenie miejsca i terminu zawarcia umowy. 

 

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, Zamawiający niezwłocznie przystąpi do rozmów z Oferentem, który 

uzyskał następną w kolejności liczbę punktów i który wyrazi chęć zawarcia umowy. 

2. Zamawiający nie zwraca Oferentom dokumentów przedłożonych w ramach niniejszego 

konkursu. 

3. Oferentom nie przysługuje roszczenie z tytułu odrzucenia oferty. 

VI. Dane osobowe. 

1. Administratorem danych osobowych Oferenta, który jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną 

prowadzącą jednoosobowo działalność gospodarczą podanych w formularzu ofertowym oraz 

w załącznikach do tego formularza oraz danych osobowych pracowników Oferentów jest 

Gmina Staszów, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane  ze względu na konieczność rozpoznania rynku, 

zawarcia umowy bądź realizacji działań niezbędnych do zawarcia umowy przed  

jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit b) RODO). 

3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu 

ofert. W przypadku wyboru Oferenta jego dane osobowe będą przetwarzane przez okres,  



na który zostanie zawarta umowa, a po jego upływie będą przechowywane przez okres 

przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie niemożnością 

wzięcia udziału w konkursie, a także brakiem możliwości zawarcia umowy. 

6. Oferent ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. 

7. Oferentowi przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Pan Daniel Koguciuk 

inspektor@cbi24.pl . 

9. W zakresie dotyczącym danych osobowych występujących na etapie realizacji umowy 

Zamawiający i wybrany Broker dokonają zawarcia porozumienia niezwłocznie po podpisaniu 

umowy. 

 

 

Staszów, 12 czerwiec 2019 r. 

 

 

       Burmistrz Miasta i Gminy Staszów 

        /-/ Leszek Kopeć 

mailto:inspektor@cbi24.pl

