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Załącznik Nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane Brokera :  

Nazwa:................................................................................................................................................ 

Adres: ................................................................................................................................................ 

Kod:  ......................................Tel./fax: ............................................................................................ 

REGON: .............................................NIP..........................KRS/EDG............................................ 

INTERNET http:// .......................................................................................................................... 

e-mail: ............................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko  osoby upoważnionej do kontaktów ...................................................................  

tel. .......................................................... 

w odpowiedzi na ogłoszenie o Konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego. 
 

składam(y) niniejszą ofertę: 
 
Jako „BROKER UBEZPIECZENIOWY” wyrażamy chęć uczestnictwa w Konkursie na wybór brokera 
ubezpieczeniowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku, świadcząc usługi 
pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie 
ubezpieczeniowym (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1450, ze zm.), przeprowadzonego w terminach i na warunkach 
określonych w Regulaminie konkursu  
Upoważniam(y) ................................................................................... do reprezentowania Wykonawcy 

(imię i nazwisko) w konkursie (w załączeniu stosowane pełnomocnictwo). 
 

1. W przypadku wyboru złożonej przez Wykonawcę oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy 

2. Jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu do składania ofert. 

3. Wszystkie informacje i oświadczenia zamieszczone w ofercie oraz załącznikach są kompletne 
i prawdziwe. 

4. Oświadczamy, że spełniamy poniższe warunki udziału w konkursie, wynikające ze Regulaminu 
Konkursu  

 

L.P. Warunek udziału w konkursie  Uwagi Należy podać  
Wypełnia Wykonawca * 

1.  Liczba publicznych podmiotów leczniczych dla których 
są aktualnie świadczone usługi brokerskie przez 
oferenta (oceniane na podstawie załączonego do 
oferty wykazu podmiotów)  

Podać liczbę umów Liczba umów:…. 

2.  Liczba przygotowanych i/lub postępowań 
przetargowych, w okresie 1.01.2014 – 31.12.2016  
(oceniane na podstawie załączonego do oferty 
wykazu przygotowanych i/lub przeprowadzonych 
postępowań o udzielenie Zamówienia publicznego na 
usługi ubezpieczeniowe) 

Podać liczbę 
postepowań  

Liczba postępowań….. 
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3.  Prowadzimy nieprzerwaną działalność brokerską na 
polskim rynku ubezpieczeniowym 

Podać liczbę lat 
prowadzenia 
działalności 
brokerskiej 

Ilość lat: …. 

4.  Liczba pracowników zatrudnionych przez oferenta 
posiadających zdany egzamin brokerski którzy mają 
doświadczenie w obsłudze brokerskiej podmiotów 
leczniczych 

Podać liczbę 
pracowników ze 
zdanym 
egzaminem 
brokerskim  

Liczba pracowników:…. 

5.  Koncepcja obsługi brokerskiej  Max 10 stron A4 Oceniana przez komisje 
konkursową  

* niewypełnienie każdej kolumny skutkować będzie odrzuceniem oferty. 
 
 

5. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są dokumenty wskazane 
w Regulaminie  oraz wypełnione i podpisane nw. załączniki: 

a) Załącznik nr 2 – Oświadczenie. 
b) Załącznik nr 3 – Wykaz obsługiwanych podmiotów ( z informacją o minimum 5 podmiotach 

leczniczych o liczbie łóżek większej niż 300 ) 
c) Załącznik nr 4 – Wykaz przeprowadzonych postępowań (z informacją o minimum 5 

podmiotach leczniczych  o liczbie łóżek większej niż 300 ) 
d) ……………………………….. 

 

6. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na Ofertę, zawarte na stronach od 
.................... do ……………….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne. Jednocześnie 
wykazujemy, przedkładając na stronach od …………….… do ……………….. dokumenty, potwierdzające, 
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 
 
 
 
 
 
…………………..    …………………………………………….. 
Miejscowość, data     podpis/y Wykonawcy lub osoby (osób)  

uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy 
 


