
Załącznik nr 3
do Regulaminu konkursu ofert
na wybór brokera ubezpieczeniowego
dla Gminy Juchnowiec Kościelny.

FORMULARZ OFERTOWY

Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego 
dla Gmiy Juchnowiec Kościelny

……………………………………………………………………………………..
zarejestrowana nazwa oferenta

………………………………………………………………………………………
adres siedziby oferenta

………………………………………………………
NIP oferenta

……………………………………………………..
REGON oferenta

…………………………………………………………………
data wystawienia  i numer zezwolenia na działalność brokerską

………………………………………………………
tel./fax

…………………………………………………………………………………………….
nazwisko i funkcja osoby uprawnionej do podpisania umowy w imieniu oferenta

Przystępując do niniejszego konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego oświadczam, że:
1. Po wyborze mojej oferty jako najkorzystniejszej zaakceptuję projekt umowy będącej załącznikiem nr 4 do 

Regulaminu.

2. Zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu z dnia 22.02.2011r.i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

3. Oferuję  wykonywanie  czynności  brokerskich  przez  cały  okres  trwania  umowy,  a  czynności  te  będą 
realizowane  zgodnie  z  jej  zapisami,  postanowieniami  Regulaminu  konkursu  oraz  ustawą  
z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz. 1154 z późn. zm). 

4. Spełniam kryteria wyboru, o których mowa w §7 pkt 1-3 Regulaminu konkursu (wybrane kryterium należy 
zaznaczyć poprzez wpisanie słowa TAK przy  odpowiedniej pozycji), tj.:



1. Doświadczenie na rynku (okres prowadzenia działalności brokerskiej, licząc do dnia ogłoszenia konkursu) – 
wynikające  z  potwierdzonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  zezwolenia  na  prowadzenie  działalności 
brokerskiej:

a) 3 lata – 5 pkt,
b) 4-6 lat – 10 pkt,
c) 6-10 lat – 15 pkt
d) 10 i więcej – 20 pkt.

2. Liczba jednostek sektora finansów publicznych, dla których Oferent świadczył usługi brokerskie  w zakresie 
ubezpieczeń majątkowych w ciągu  ostatnich 3 lat (tj. do dnia ogłoszenia konkursu), potwierdzona wykazem 
zawierającym  dane teleadresowe tych instytucji:

a) 3 jednosttki - 5pkt
b) 4-6 jednostek – 10 pkt,
c) 7-10 jednostek - 15 pkt,
d) 10 i więcej – 20 pkt.

3. Liczba postępowań prowadzonych na podstawie Prawa zamówień publicznych (w ciągu ostatnich 3 lat , licząc 
do dnia ogłoszenia konkursu),  których efektem był  wybór  ubezpieczyciela  dla jednostki  sektora  finansów 
publicznych w zakresie ubezpieczeń majątkowych:

a) 3 postępowania – 5 pkt,
b) 4-6 postępowań – 10 pkt,
c) 6-10 postępowań –15 pkt,
d) 10 i więcej – 20 pkt.

   Oświadczam, że wszystkie zawarte w ofercie informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

………………………                                          …………………………………………………..
            miejscowość, data                                                              podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta


