
Załącznik Nr 2 

OŚWIADCZENIE 
 
Składając ofertę w Konkursie na wybór Brokera dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej                    

w Sanoku świadcząc usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o 

pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) oświadczam(y), że:  

1. Zapoznaliśmy się ze Regulaminem i  Warunkami Konkursu Ofert  i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.  

2. Spełniamy poniższe warunki:   

a) Oferent posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą i posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie 

działalności brokerskiej wydane przez organ nadzoru oraz jest wpisany do rejestru brokerów 
ubezpieczeniowych;  

b) Oferent prowadzi nieprzerwaną działalność brokerską na polskim rynku ubezpieczeniowym od minimum                  
5 lat (licząc od dnia otrzymania zezwolenia do dnia ogłoszenia konkursu):  

d) Oferent nie jest  wykonawcą w stosunku do którego ogłoszono upadłość likwidacyjną i/ lub układową  

c) Oferent posiada wiedzę i doświadczenie, oraz zatrudnia  osoby zdolne do wykonania zamówienia tj.:  

 Posiada doświadczenie w pracy związanej z ubezpieczeniami publicznych podmiotów leczniczych                           

w których strukturze organizacyjnej znajduje się szpital tj.: uczestniczyli w przeprowadzeniu  co 

najmniej 5 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla publicznego podmiotu leczniczego 

posiadającego powyżej 300 łóżek szpitalnych.  

 Posiadają minimum 5 aktywnych umów o świadczenie usług brokerskich na rzecz publicznych 

podmiotów leczniczych posiadających w strukturze szpital posiadający powyżej 300 lóżek szpitalnych. 

 Dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym, tzn. zatrudnia co najmniej 3 osoby posiadające 

uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich, mające doświadczenie w obsłudze podmiotów 

leczniczych (osoby legitymujące się zdanym egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów 

Ubezpieczeniowy 

 Zareaguje na zgłoszony przez Zamawiającego problem nie później niż w czasie 24 godzin od 

zgłoszenia.             

d) Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: 

posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej. (j.t. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 75);  

e) nie pozostaję w stałych stosunkach umownych z ubezpieczycielami, z zastrzeżeniem art.24 ust. 2 ustawy 

z 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym(j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1450, ze zm.);  

f)Oferent nie  zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.  

g) Oferent nie złożył nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik 

prowadzonego konkursu.  

h) Oferent oświadcza o bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzenia działalności brokerskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. 

w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności 

brokerskiej. (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 75); 

 

 

 

 

…………………..     ………………………………………………………. 

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

 do występowania w imieniu Wykonawcy 

 


