Żnin, 21.12.2015r.

KONKURS
NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO.
Organizator konkursu:
Burmistrz Żnina ogłasza konkurs w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego na kompleksową obsługę
ubezpieczeniową Gminy Żnin, świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, zgodnie z ustawą
o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 roku (j.t.Dz.U.2013 poz. 950) oraz ustawą o pośrednictwie
ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003 r. (j.t.Dz.U.2014 poz. 1450).
I.ZAKRES ZAMÓWIENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO NA POTRZEBY
GMINY ŻNIN OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI:
1.identyfikację i analizę ryzyk ubezpieczeniowych, audyt ubezpieczeniowy wraz z przedłożeniem jego wyników i
rekomendacji;
2.opracowanie i wdrożenie programu ubezpieczeniowego dostosowanego do potrzeb Gminy Żnin, uwzględniającego
przede wszystkim
a)określenie zakresu ryzyk, które mają być ubezpieczone, z podziałem na obligatoryjne i fakultatywne,
b)uzgodnienie optymalnego programu ubezpieczeniowego i trybu postępowania o zamówienie publiczne,
c)propozycje dogodnych procedur związanych z obsługą programu,
d)określenie sum bądź limitów ubezpieczenia,
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 tym w zakresie szacowania wartości zamówienia, opisu
przedmiotu zamówienia, opracowania projektu umowy ubezpieczenia, ustalenia kryteriów oceny ofert, uczestnictwo w
procesie oceny ofert w zakresie merytorycznym, odpowiedzi na pytania oferentów oraz prowadzenie innych spraw
ubezpieczeniowych Gminy Żnin, w odniesieniu do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych;
4.Nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń, dokonywanie do ubezpieczeń, marketing ubezpieczeniowy obejmujący
analizę rynku ubezpieczeniowego w zakresie poszczególnych produktów ubezpieczeniowych i ich ewentualnego
zastosowania;
5.Kompleksowa obsługa procesu likwidacji szkód, w tym: przyjmowanie i dalsze procedowanie w imieniu Gminy Żnin
zgłoszeń o zaistniałej szkodzie (w tym pomoc w kompletowaniu niezbędnych dokumentów, prowadzenie negocjacji z
ubezpieczycielem), ocena pokrycia danej szkody ochroną, korespondencja ze zgłaszającym szkodę, zgłoszenie szkody
do odpowiedniego zakładu ubezpieczeń i 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.
6. sprawdzanie poprawności wystawionych przez ubezpieczyciela polis,
7.zabezpieczenie możliwie najszerszego pokrycia ochroną ubezpieczeniową wszystkich zakresów i przedmiotów
działalności Organizatora konkursu.
8.przekazywanie Organizatorowi konkursu informacji o zakończeniu czasu trwania poszczególnych umów ubezpieczenia
(na 2 miesiące przed ekspiracją polis);
9.bezpłatne usługi szkoleniowe, seminaryjne i edukacyjne dla pracowników Organizatora w zakresie wiedzy
ubezpieczeniowej, procedur likwidacji i technik obsługi ubezpieczeniowej;
10.konsultacje osobiste na każde telefoniczne lub elektroniczne (e-mail) wezwanie Organizatora.
II.WARUNKI STAWIANE OFERENTOM:
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają poniższe wymagania:
1. prowadzenie działalności na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej, wydanego przez
właściwy organ nadzoru, są brokerem ubezpieczeniowym w rozumieniu art. 20 ustawy o pośrednictwie
ubezpieczeniowym,

2. posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej brokera zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
czerwca 2005r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania
działalności brokerskiej (j.t.Dz.U.2015 poz.75),
3. nie zaleganie z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
4. posiadanie doświadczenia w zakresie ubezpieczania jednostek samorządu terytorialnego, tj. zawarli umowy na
świadczenie usług brokerskich i współpracują z co najmniej 5 jednostkami samorządu terytorialnego (gminami,
powiatami, województwami ,a nie ich jednostkami) wg stanu na dzień ogłaszania konkursu ,
5. dysponowanie odpowiednim potencjałem kadrowym, tj zatrudniają na podstawie umowy o pracę lub stosunku
cywilnoprawnego osób posiadających uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich (np. osób legitymujących
się zdanym egzaminem brokerskim) wg stanu na dzień ogłaszania konkursu,
6. posiadanie komórki organizacyjnej zajmującej się likwidacją szkód,
7.uczestnictwo wykonując funkcję brokera w co najmniej 5 postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego po
stronie jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa), których przedmiotem był wybór
ubezpieczyciela, prowadzonych zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w ciągu ostatnich trzech lat
kalendarzowych (2013-2015)
III.KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Liczba jednostek samorządu terytorialnego, dla których Wykonawca świadczy usługi brokerskie, wg stanu na
dzień ogłoszenia konkursu:
a) 5 jednostek-5 pkt,
b) 6-15 jednostek-10 pkt
c) 16-25 jednostek-15 pkt,
d) 26 jednostek i więcej-20 pkt.
Na potwierdzenie spełnienia warunku należy załączyć zgodny ze stanem faktycznym wykaz obsługiwanych wg stanu na
dzień ogłoszenia konkursu jednostek samorządu terytorialnego.
2.Liczba przygotowywanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień
publicznych, dla jednostek samorządu terytorialnego, obejmujących ubezpieczenia majątkowe, w ciągu ostatnich
trzech lat kalendarzowych (2013-2015), które zakończyły się zawarciem umowy:
a) 5 postępowań- 5 pkt,
b) 6-15 postępowań-10 pkt,
c) 16-25 postępowań- 15 pkt,
d) 26 postępowań-20 pkt.
Na potwierdzenie spełnienia warunku należy przedstawić zgodny ze stanem faktycznym wykaz postępowań
przeprowadzonych przy udziale oferenta w ciągu ostatnich lat kalendarzowych (2013-2015).
3.Okres prowadzonej działalności brokerskiej ( w pełnych latach licząc od dnia ogłoszenia konkursu- na podstawie
zezwolenia organu nadzoru udzielonego oferentowi):
a) do 3 lat- 5 pkt
b) 4 lata-10 pkt
c) 10 lat-15 lat-15 pkt,
d) 16 lat i więcej-20 pkt.
Na udokumentowanie spełnienia warunku należy przedstawić potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopie
zezwolenia organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej.
4. Ilość zatrudnionych na podstawie umowy o prace i/lub stosunku cywilnoprawnego osób posiadających
uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich wg stanu na dzień ogłoszenia konkursu:
a) do 3 osób-5pkt,
b)4 -10 osób-10 pkt
c)11-15 osób-15 pkt,
d)16 osób i więcej-20 pkt.
Na potwierdzenie spełnienia warunku należy przedstawić wykaz zatrudnionych osób posiadających uprawnienia do
wykonywania czynności brokerskich

5.Wysokość sumy gwarancyjnej OC ( wg stanu na dzień ogłoszenia konkursu):
a)minimalna wg rozporządzenia Ministra Finansów-5 pkt,
b)powyżej minimalnej 10 mln-13 mln euro- 10 pkt
c)powyżej minimalnej 14mln -15 mln euro-15 pkt
d)powyżej 15 mln euro-20 pkt.
Na potwierdzenie spełnienia warunku należy przedstawić potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie posiadanych
aktualnie polis.
6. Odległość placówki położonej najbliżej siedziby Zamawiającego ( wg stanu na dzień ogłoszenia konkursu)
a)powyżej 150 km-5 pkt,
b)powyżej 100 km-150 km-10 pkt,
c)powyżej 50 km do 100 km-15 pkt
d)do 50 km-20pkt
Na potwierdzenie spełnienia warunku należy przedstawić oświadczenie o posiadaniu w strukturze terenowej właściwej
komórki organizacyjnej, (wg stanu na dzień ogłoszenia konkursu).
7. Koncepcja obsługi ubezpieczeniowej – zawartość merytoryczna na podstawie oceny Komisji Konkursowej:
0-20 pkt
- opis pracy brokera,
- proponowany zakres obsługi Klienta,
- ogólne informacje o brokerze,
- zakres świadczonych usług,
- reprezentowanie interesów Klienta itp.
Każdy oferent może uzyskać maksymalnie 140 punktów .
Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów zostanie przedstawiona jako oferta najkorzystniejsza.
Organizator konkursu zbada czy Oferent przystępujący do konkursu spełnia warunki wymagane przez Organizatora
przez Oferentów. Oferta nie spełniająca warunków jest odrzucana.
Organizator konkursu odrzuca w szczególności ofertę:
a)
nie podpisaną przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta,
b)
złożoną po upływie wyznaczonego terminu,
c)
złożoną przez Oferenta, w odniesieniu do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub którego
upadłość ogłoszono,
d)
z której wynika, iż oferent zalega z uiszczeniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne,
e)
nie spełniającą minimalnych wymagań w zakresie określonym przez Organizatora.
IV.SPOSÓB OZNAKOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA.
Oferty w formie pisemnej wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały
sposób zabezpieczonej kopercie z napisem:

„KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO.
Nie otwierać przed 29.12.2015r. Godz. 12.15”
i należy złożyć lub przesyłać (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres :
Urząd Miejski w Żninie, ul.700-lecia 39, 88-400 Żnin, biuro nr 26 (Biuro Burmistrza),
do dnia 29.12.2015r. godz. 12.00.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2015r. o godz. 12.15.
Każdy Oferent może przedłożyć jedną ofertę.
Dodatkowych informacji udziela:
Magdalena Ciszak- inspektor ds. zamówień publicznych, tel. 52 30 31 301 w.144, e-mail: m.ciszak@um.znin.pl

V.WYMAGANE DOKUMENTY (Oferent składa dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez osobę uprawnioną):
1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
2. Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności brokerskiej.

3. Polisę odpowiedzialności cywilnej brokera.
4. Zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzających odpowiednio, że
oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w cz. III, dotyczące kryteriów oceny ofert.
VI.INFORMACJE DODATKOWE.
1. Zamawiający podejmie współpracę z oferentem, który uzyska w konkursie największą ilość punktów. W przypadku,
gdy największą ilość punktów uzyska więcej niż jeden oferent, Zamawiający dokona pośród nich wyboru
najkorzystniejszej oferty, wg dodatkowego kryterium, a mianowicie na podstawie przedłożonego projektu planu
obsługi brokerskiej (w szczególności zasad likwidacji szkód) oraz planu procedur wyłaniania w postępowaniach
przetargowych ubezpieczycieli w zakresie objętych w danym zakresie ryzyk ubezpieczeniowych.
2. 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.
3.Zamawiający jednocześnie informuje, że:
a) będzie udzielał oferentowi jedynie takich informacji związanych z funkcjonowaniem i działalnością zamawiającego,
które stanowią informację publiczną.
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.
4. Ogłoszenie o wyniku konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
5. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi w formie pisemnej wszystkich oferentów
biorących udział w konkursie, wskazując nazwę oraz adres brokera, którego ofertę wybrano.
6. Informacja o wyniku postępowania, przesłana do oferenta, którego oferta zostanie wybrana, zawierać będzie
określenie miejsca i terminu zawarcia umowy.
7.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Zatwierdzam
/-/ Robert Luchowski

