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______________________________________ 

Nazwa, siedziba i pieczęć firmowa Oferenta 

 

OŚWIADCZENIA I WYKAZY OFERENTA 

 

1. Oświadczam(y), że dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym 

nr __________ nie uległy zmianie od dnia wydania odpisu do dnia ___________ 

tj. upływu terminu składania ofert. 

2. Oświadczam(y), że zezwolenie nr __________ na wykonywanie działalności 

brokerskiej nie zostało cofnięte. 

3. Oświadczam(y), że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej, umożliwiającej 

wykonanie umowy serwisu brokerskiego oraz, że nie jesteśmy w trakcie procesu 

łączenia, podziału, likwidacji, restrukturyzacji ani upadłości w rozumieniu przepisów 

kodeksu spółek handlowych i innych przepisów szczególnych. 

4. Oświadczam(y), że dysponujemy odpowiednim potencjałem kadrowym 

umożliwiającym wykonanie umowy serwisu brokerskiego i zobowiązujemy się 

do wskazania na dzień podpisania umowy serwisu brokerskiego co najmniej 8 osób 

do obsługi Zlecającego, w tym co najmniej 5 osób legitymujących się zdanym 

egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych 

i Reasekuracyjnych oraz co najmniej 3 specjalistów w zakresie administrowania 

szkodami.  

5. Oświadczam(y), że w terminie 7 dni od daty podpisania umowy serwisu 

brokerskiego, ubezpieczymy umowę serwisu brokerskiego zawartą ze Zlecającym 

i dostarczymy w tym terminie kserokopię polisy poświadczonej za zgodność 

z oryginałem, potwierdzającej ubezpieczenie umowy serwisu brokerskiego na kwotę 

3.000.000 EURO (słownie: trzy miliony euro), o której mowa w Rozdziale  

V pkt 11  Regulaminu. 

6.  Oświadczam(y), że posiadamy bezszkodowy przebieg ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej w okresie 

ostatnich co najmniej 5 lat. 

7. Oświadczam(y), że jesteśmy związani ofertą przez okres 90 dni od daty 

upływu terminu do składania ofert. 
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8. Oświadczam(y), że prowadzimy działalność brokerską na terytorium RP 

w formie spółki prawa handlowego nieprzerwanie od dnia __________, tj. _______ 

lat. 

9. Oświadczam(y), że przeprowadziliśmy lub braliśmy udział w charakterze 

biegłego lub członka w ________ (liczba) postępowaniach na wybór 

ubezpieczyciela/li w Podmiotach Samorządu Terytorialnego, których przedmiotem był 

wybór ubezpieczyciela i zawarcie umowy ubezpieczenia ryzyk majątkowych i OC. 

 

Lp. 
Nazwa  

Podmiotu Samorządu 
Terytorialnego 

Przedmiot postępowania  
na wybór 

ubezpieczyciela/li 
 

Data zawarcia 
umowy będącej 

wynikiem 
postępowania  

na wybór 
ubezpieczyciela/li 

Charakter udziału 
w postępowaniu  

na wybór 
ubezpieczyciela/li 
(biegły, członek, 

przeprowadzający) 

     

     

     

 

10. Oświadczam(y), że świadczyliśmy bądź świadczymy usługi brokerskie 

na rzecz ________ (liczba) Podmiotów Samorządu Terytorialnego (w tym dla 

co najmniej jednego miasta rozumianego jako jednostka posiadająca prawa miejskie 

lub status miasta, o liczbie mieszkańców powyżej 100.000 (słownie: sto tysięcy)),  

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, o wartości rocznej 

składki ubezpieczeniowej dla każdego Podmiotu nie mniejszej niż 150.000,00 zł 

(słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100). 

Lp. 
Nazwa  

Podmiotu Samorządu 
Terytorialnego 

Liczba 
mieszkańców 

miasta 

Wartość rocznej 
składki 

ubezpieczeniowej  
(w zł) 

Data 
zawarcia 
umowy 
serwisu 

brokerskiego 

Kontakt do osoby 
która poświadczy 

podane informacje 
(nr tel., mail) 
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11. Oświadczam(y), że w okresie 12 miesięcy poprzedzających upływ terminu 

składania ofert administrowaliśmy  ________ (liczba) szkodami w Podmiotach Samo-

rządu Terytorialnego.  

12. Oświadczam(y), że udostępnimy Zlecającemu nieodpłatnie do korzystania, 

przez cały okres obowiązywania umowy serwisu brokerskiego, informatyczny system 

zarządzania ubezpieczeniami, spełniający następujące wymogi:  

 

Lp. Opis funkcjonalności WYMAGANYCH 

Spełnienie 

warunku 

[TAK; NIE] 

Uwagi 

1 

system będzie zabezpieczony przed nieautoryzo-
wanym dostępem oraz przed możliwością prze-
chwycenia, odczytania bądź zmiany przesyłanych 
lub pobieranych danych; 

  

2 

dostęp do systemu będzie możliwy za pomocą po-
wszechnie stosowanych przeglądarek interneto-
wych (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, 
Edge) zainstalowanych na komputerach użytkow-
ników działających na systemach operacyjnych MS 
Windows; 

  

3 

korzystanie z systemu zarządzania ubezpiecze-
niami, w tym jego aktualizacja nie będzie wymagała 
instalowania żadnego oprogramowania na kompu-
terach użytkownika, oraz posiadania przez użyt-
kownika uprawnień administrowania systemem; 

  

4 

system zapewni zgodność z RODO oraz z ustawą 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobo-
wych (t.j. Dz. U. z  2019, poz. 1781) a także z in-
nymi powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa o ochronie danych osobowych; 

  

5 
system będzie gwarantować bezpieczeństwo 
informacji znajdujących się w systemie;   

6 

system zapewni wszystkie mechanizmy wymagane 
przepisami dotyczącymi ochrony danych osobo-
wych. System ma gwarantować bezpieczeństwo 
przechowywania oraz dostępu do gromadzonych 
danych osobowych zgodnie z RODO oraz z ustawą 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobo-
wych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1781), a także z in-
nymi powszechnie obwiązującymi przepisami pra-
wa o ochronie danych osobowych; 

  

7 

system nie będzie wymuszać instalacji na kompu-
terach użytkowników jakiejkolwiek aplikacji wspie-
rającej działanie systemu z wyjątkiem aplikacji słu-
żących do prezentacji wybranych formatów plików 
(np.: pdf, docx, xml, xlsx); 
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8 

system umożliwi wymuszanie złożoności hasła 
użytkownika, czasu życia hasła, sprawdzanie histo-
rii haseł, blokowanie konta przez administratora 
albo samoczynne w przypadku przekroczenia limitu 
nieudanych logowań; 

  

9 
przywileje użytkowników systemu będą określane 
za pomocą przywilejów systemowych;   

10 

system zapewni mechanizm automatycznego wy-
konywania kopii zapasowych danych i dokonywać 
odtworzenia danych o ile zajdzie taka konieczność; 

  

11 

dostępność serwisu informatycznego, czyli możli-
wość pracy w systemie, musi być zapewniona na 
poziomie, co najmniej 99% w skali 1 roku kalenda-
rzowego; 

  

12 

dla zapewnienia należytej ochrony danych osobo-
wych, które będą przetwarzane w serwisie informa-
tycznym, Broker zobowiązuje się, uwzględniając 
stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz cha-
rakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz 
ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycz-
nych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i 
wadze, wdrożyć odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeń-
stwa odpowiadający temu ryzyku zgodnie z art. 32 
RODO. 
 

  

 
Opis funkcjonalności informatycznego systemu 

zarządzania ubezpieczeniami  
podlegających punktacji  

  

1 
Dostęp do dokumentacji szkodowej stosowny 
 do posiadanych uprawnień; 

  

2 
Rejestrowanie terminów i kwot wypłacanych 
odszkodowań przez Oferenta i Zlecającego; 

  

   3 
Zgłaszanie i rejestracja szkód na formularzu w 
systemie, wraz z listą wymaganych dokumentów 
 w zależności od rodzaju szkody; 

  

4 
Możliwość wysyłania powiadomień tekstowych  
w ramach aplikacji, w celu wyłączenia komunikacji 
mailowej z procesu likwidacji szkody; 

  

5 
Administrowanie dostępem do aplikacji przez 
Zlecającego poprzez panel administratora; 

  

6 
Dokumentowanie podejmowanych czynności  
i prowadzonej korespondencji; 
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7 

Możliwość tworzenia, co najmniej w formacie *xls, 
raportów, statystyk szkodowych i 
ubezpieczeniowych w szczególności zbiorczych 
oraz w podziale na jednostki, rodzaj szkody, rodzaj 
zdarzenia i wykorzystanie limitów, możliwość 
eksportu danych generowanych z raportów; 
 

  

8 
Funkcje dostępne są w jednym zintegrowanym 
systemie; 

  

9 Możliwość dodawania załączników, dokumentów;    

10 
Generowanie powiadomień mailowych o wszelkich 
zmianach w załącznikach, statusach, terminach 
działania; 

  

11 
Ewidencja zdarzeń szkodowych wraz z 
określeniem statusów (etapów likwidacji); 

  

12 
Powiązanie nieruchomości z historią szkodową 
danej nieruchomości;   

  

13 

Możliwość generowania kompletnej informacji o 
nieruchomości (w szczególności: data zgłoszenia 
do ubezpieczenia, wycofania z ubezpieczenia, 
informacja o zmianach sum ubezpieczenia, kontakt 
do użytkownika, historia szkodowa). 

  

 

13. Oświadczam(y), że udostępnimy Zlecającemu nieodpłatnie do korzystania 

przez okres 3 lat od daty zakończenia obowiązywania umowy serwisu brokerskiego, 

informatyczny system zarządzania ubezpieczeniami, lub w inny sposób zapewnimy 

Zlecającemu dostępu do zawartych w nim danych. 

 

14. Oświadczam(y), że jako podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu  

Zlecającego (administratora) stosujemy odpowiednie środki techniczne  

i organizacyjne gwarantujące ochronę przetwarzanych danych osobowych  

odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, o których mowa 

w art. 32 RODO. 

 

15. Oświadczam(y), że: 

a. zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami Konkursu zawartymi 

w Regulaminie Konkursu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń; 
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b. dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem a także potencjałem 

kadrowym, ekonomicznym i technicznym do wykonania umowy serwisu 

brokerskiego; 

c. posiadamy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty 

i wykonania usługi w określonym czasie; 

d. zapoznaliśmy się z wzorem umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu; 

e. zapoznaliśmy się z treścią ankiety weryfikacji podmiotu przetwarzającego 

pod kątem jego zgodności z przepisami RODO, której treść stanowi załącznik 

nr 4 do Regulaminu.  

 

 

____________________________ 

data i podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oferty 


