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Regulamin Konkursu 

na wybór brokera ubezpieczeniowego  

dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. 
 

§1 

Definicje 

1. Konkurs - postępowanie mające na celu wybór brokera ubezpieczeniowego dla spółki Toruńskie 
Wodociągi Spółka z o.o., wykonującego czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń zgodnie  
z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2019.1881 t.j. z późn. zm.), 
zwaną dalej „ustawą o dystrybucji ubezpieczeń”. 

2. Zamawiający - spółka Toruńskie Wodociągi Spółka z o.o. 

3. Wykonawca, Broker, Oferent - spółka prawa handlowego zatrudniająca brokerów, posiadająca 
wymagane prawem zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej wydane przez organ 
nadzoru i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych zgodnie z ustawą o dystrybucji 
ubezpieczeń. 

4. Komisja - Komisja konkursowa powołana przez Zamawiającego w celu przeprowadzenia 
konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla spółki Toruńskie Wodociągi Spółka z o.o. 

5. Zamówienie - zgodnie z przyjętą na rynku usług ubezpieczeniowych praktyką, nieodpłatna 
umowa zawierana pomiędzy Zamawiającym a Brokerem, której przedmiotem są usługi w 
zakresie doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego świadczone zgodnie z ustawą o 
dystrybucji ubezpieczeń. 

 
§2 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego 
dla spółki Toruńskie Wodociągi Spółka z o.o. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. ze zm.). 

3. Do Konkursu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” oraz Regulamin 
udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi. 

4. Konkurs ma charakter otwarty i jest dwuetapowy. 
5. Ogłoszenie o konkursie podaje się do publicznej wiadomości co najmniej 7 dni przed 

wyznaczonym terminem składania ofert. 

6. Ogłoszenie o konkursie wraz z Regulaminem Konkursu zamieszcza się na stronie internetowej 
Toruńskich Wodociągów Spółki z o.o. oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Zamawiającego. 

7. Zamawiający nie dopuszcza do udziału w konkursie konsorcjum Brokerów.  

8. Dane kontaktowe Zamawiającego:  
Toruńskie Wodociągi Spółka z o.o. 
ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń 
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Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: 
Kierownik Działu Administracji – Magdalena Wojdziak 
e-mail: mwojdziak@wodociagi.torun.com.pl 
tel: +48 56 658 64 58 

 
§3 

Przedmiot i zakres świadczenia usług przez brokera 

1. Przeprowadzenie z najwyższą starannością analizy i oceny ryzyka ubezpieczeniowego w zakresie 
ubezpieczeń planowanych przez Zamawiającego. Analiza i ocena będzie obejmowała: 
ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie 
komunikacyjne oraz ubezpieczenie na życie. 

2. Przeprowadzenie analizy aktualnie obowiązujących umów ubezpieczeniowych wg potrzeb 
Zamawiającego. 

3. Opracowanie pełnej dokumentacji do przeprowadzenia przez Brokera postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na wybór ubezpieczyciela dla Zamawiającego, zgodnie z 
obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w 
Spółce Toruńskie Wodociągi lub ustawą PZP. 

4. Przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień regulaminowych/publicznych na wybór 
ubezpieczyciela dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., w szczególności  merytoryczna ocena 
ofert w zakresie ubezpieczeń majątku, odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjnych oraz 
ubezpieczeń na życie wraz z przekazaniem rekomendacji brokerskiej. 

5. Kontrola terminów płatności składek ubezpieczeniowych oraz terminów ekspiracji polis. 

6. Analiza i monitoring sytuacji ubezpieczyciela(i) udzielającego(ych) Toruńskim Wodociągom  
Sp. z o.o. ochrony ubezpieczeniowej oraz informowanie Zamawiającego o ryzyku w tym 
zakresie. 

7. Bieżąca obsługa ubezpieczeń, w tym prawna, dokonywanie doubezpieczeń oraz analiza rynku 
ubezpieczeniowego pod kątem poszczególnych produktów ubezpieczeniowych i ich 
ewentualnego korzystnego zastosowania dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. 

8. Doradztwo (w tym prawne) i opiniowanie zapisów zawieranych umów (budowlanych, 
usługowych itd.) oraz polis z nimi związanych.   

9. Przeprowadzanie w imieniu Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. procedur zgłaszania i likwidacji 
szkód (pomoc w kompletowaniu koniecznych dokumentów, prowadzenie negocjacji  
z ubezpieczycielem, wdrażanie procedur odwoławczych i/lub ugodowych, doradztwo prawne). 

10. Przeprowadzanie, w miarę potrzeb, dla pracowników Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. 
bezpłatnych szkoleń z zakresu: 

a) warunków i zakresu wszystkich linii ubezpieczeniowych Zamawiającego, 

b) procedur likwidacji szkód i zasad wsparcia Zamawiającego w przypadku szkody. 

11. Opracowanie i przedstawienie zasad obsługi Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. – tj. 
warunków współpracy Brokera z Zamawiającym. 

12. Przedmiot i zakres obsługi brokerskiej będzie integralną częścią umowy, którą Zamawiający 
zawrze z Brokerem. 
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§4 

Istotne postanowienia umowy 

1. Broker będzie dla Zamawiającego świadczył usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń 
zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń. 

2. Koszty czynności, o których mowa w pkt 1, Broker pokrywa ze środków własnych. 

3. Wynagrodzenie Brokera stanowić będzie prowizja brokerska wypłacana przez ubezpieczyciela(i) 
wybranego(ych) zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty 
budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi lub ustawą PZP.  

4. W przypadku powstania szkody wynikającej z winy Brokera lub w przypadku nienależytego 
wywiązywania się z warunków umowy, Broker poniesie odpowiedzialność kontraktową  
i  deliktową. 

5. Umowa zostanie zawarta na okres 2 lat z możliwością jej przedłużenia. 

6. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy bez podania przyczyny z 
zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie wymaga formy 
pisemnej. 

7. W przypadku istotnego naruszenia umowy przez którąkolwiek ze stron drugiej stronie 
przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. 

8. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo ostatecznego sformułowania treści umowy. 

10. Do treści umowy mogą zostać wprowadzone tylko i wyłącznie takie postanowienia, które nie 
będą w sprzeczności z warunkami i postanowieniami określonymi w ogłoszeniu o konkursie 
oraz z obowiązującymi przepisami prawa. 

11. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. ze zm.), ustawy z dnia 11 września 2015 r.  
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2020.895 t.j. ze zm.) oraz ustawy z 
dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2019.1881 t.j. ze zm.). 

 
§5 

Minimalne warunki stawiane oferentom dopuszczające do udziału w Konkursie 

W Konkursie mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 

1) prowadzą działalność na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru na prowadzenie 
działalności brokerskiej oraz są wpisani do rejestru brokerów ubezpieczeniowych, 

2) prowadzą nieprzerwaną działalność brokerską na polskim rynku ubezpieczeniowym od 
minimum 3 lat, 

3) nie zalegają z opłacaniem składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, posiadają 
zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

4) nie posiadają zaległości podatkowych, posiadają zaświadczenie z właściwego Urzędu 
Skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

5) spełnią wymóg o niekaralności Brokera i osób uprawnionych do jego reprezentowania, złożą 
oświadczenie tych osób, że nie toczy się w stosunku do nich postępowanie karne, 
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6) posiadają minimum jeden oddział na terenie miasta Torunia działający co najmniej od 2 lat 
przed terminem ogłoszenia Konkursu. 

7) posiadają polisę potwierdzającą ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalności brokerskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r.  
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania 
działalności brokerskiej (Dz.U.2018.1085 ze zm.) - minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia 
OC, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych 1.250.618 
euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia 
OC, oraz 1.875.927 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń, 

8) dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym, tzn. zatrudniają na podstawie umowy o 
pracę co najmniej 5 osób posiadających uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich 
(na dzień ogłoszenia Konkursu) - osoby legitymujące się zdanym egzaminem przed Komisją 
Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych, 

9) w okresie ostatnich trzech lat (licząc do daty ogłoszenia Konkursu) samodzielnie 
przeprowadzili co najmniej 2 postępowania o udzielenie zamówienia na wybór ubezpieczyciela 
dla przedsiębiorstw wodociągowo- kanalizacyjnych, świadczących usługi w zakresie 
uzdatniania i dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.  

10) w okresie ostatnich trzech lat (licząc do daty ogłoszenia Konkursu) reprezentowali klienta  
w likwidacji szkody z polisy majątkowej o wartości co najmniej 200.000 zł netto. 

11) posiadają w swojej strukturze komórkę organizacyjną zajmującą się likwidacją szkód 
majątkowych i osobowych. 

 
§6 

Dokumenty, które należy dołączyć do oferty 

1. Wypełniony Formularz ofertowy – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia ogłoszenia 
Konkursu, z adnotacją jednego z ujawnionych w nim reprezentantów, że dane tam zawarte nie 
uległy zmianie w okresie od dnia wystawienia wypisu (zaświadczenia) do dnia, w którym upływa 
termin składania ofert. 

3. Ważne zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej przez Wykonawcę wydane przez 
organ nadzoru. 

4. Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu  
z opłacaniem przez Wykonawcę składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

5. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych Wykonawcy 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

6. Oświadczenie o niekaralności Brokera i osób uprawnionych do jego reprezentowania – 
oraz oświadczenie tych osób, że nie toczy się w stosunku do nich postępowanie karne. 

7. Oświadczenie o prowadzeniu przez Wykonawcę działalności brokerskiej na polskim rynku 
ubezpieczeniowym nieprzerwanie od 3 lat przed upływem terminu składania ofert. 
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8. Kopia polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności 
brokerskiej. 

9. Oświadczenie o posiadaniu komórki organizacyjnej zajmującej się likwidacją szkód 
majątkowych i osobowych. 

10. Oświadczenie o posiadaniu na terenie miasta Torunia minimum jednego oddziału, 
działającego co najmniej od 2 lat od daty ogłoszenia Konkursu, ze wskazaniem jego adresu. 

11. Oświadczenie do reprezentowania (pełnomocnictwo), o ile wynika ono z innych dokumentów 
załączonych przez Oferenta. 

12. Wykaz samodzielnie przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia na wybór 
ubezpieczyciela dla  przedsiębiorstw wodociągowo- kanalizacyjnych, świadczących usługi  
w zakresie uzdatniania i dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków w ostatnich 
trzech latach (licząc do daty ogłoszenia Konkursu) z podaniem nazwy podmiotu 
ubezpieczonego, daty i miejsca świadczenia usługi. 

13.  Wykaz szkód likwidowanych z polisy majątkowej klientów w okresie ostatnich trzech lat (licząc 
do daty ogłoszenia Konkursu) o wartości co najmniej 200.000 zł netto z podaniem nazwy 
podmiotu ubezpieczonego, rodzaju (przedmiotu szkody), wysokości roszczenia, wysokości 
uzyskanego odszkodowania. 

 
§7 

Opis przygotowania oferty 

1. Oferent w konkursie składa tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w 
niniejszym Regulaminie. 

2. Oferta oraz wszystkie dołączone do niej dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, 
pismem maszynowym, w formie wydruku komputerowego lub inną trwałą i czytelną techniką. 

3. Wszelkie dokumenty tworzące ofertę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną 
reprezentującą Oferenta. Kopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone „za 
zgodność z oryginałem” i podpisane przez osobę uprawnioną. 

4. Upoważnienie do reprezentowania (pełnomocnictwo) powinno być złożone w oryginale  
i podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji Oferenta. 

5. Wszystkie strony oferty oraz wymagane załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą 
być ponumerowane przez Oferenta. 

6. Dokumenty powinny być złożone w kolejności według punktów od 1 do 13 zgodnie z § 6 
niniejszego Regulaminu „Dokumenty, które należy załączyć do oferty”. 

7. Oferta wraz z załącznikami powinna być zestawiona w sposób uniemożliwiający jej 
dekompletację. 

8. Oferty niespełniające wymogów niniejszego Regulaminu, niekompletne, nieprawidłowo 
wypełnione lub zawierające błędne dane zostaną uznane w Konkursie za nieważne i odrzucone 
przez Komisję. 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub wycofania złożonej oferty przez Oferenta przed 
upływem terminu składania ofert, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu lub 
zmianie oferty. 
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10. Oferent nie może dokonać zmiany oferty po upływie terminu jej składania. 

11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. 

13. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 

14. W przypadku, gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty będą zawierały informacje, stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
Oferent powinien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący 
wątpliwości zastrzec, które informacje z Oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 
§8 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w kancelarii Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.  
w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35 - w terminie do dnia 23.07.2021 r. do godz. 9:00. 

2. Kopertę należy zaadresować i opisać w następujący sposób: 
 „Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.” 

Nie otwierać przed dniem 23.07.2021 r. do godz. 9:00. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego. 
 

§9 

Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty 

1. Komisja dokona oceny ofert, spełniania warunków formalnych przez Wykonawców oraz 
wyboru Oferenta. 

2. Oferty niespełniające wymagań określonych w niniejszym Regulaminie zostaną uznane za 
nieważne i odrzucone. 

3. W toku badania złożonych ofert Komisja może żądać udzielania wyjaśnień, co do treści 
złożonej oferty. 

4. Oferty, które będą spełniały warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz ogłoszonym 
Konkursie będą poddane ocenie wg kryteriów ustalonych w formularzu ofertowym. 

5. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do dnia 23.08.2021r. i odbędzie się w dwóch etapach: 

a) Etap I przeprowadzony przez Komisję polega na ocenie ofert i ich sklasyfikowaniu według 
ilości uzyskanych punktów na podstawie złożonego przez Wykonawcę formularza 
ofertowego, 

b) Etap II przeprowadzany będzie w formie prezentacji Oferentów przed Komisją. 

6. Każdy Oferent może uzyskać maksymalnie 15 punktów w I Etapie i maksymalnie 15 
punktów w II Etapie Konkursu. 

7. Po zakończeniu Etapu II Komisja dokonuje wyboru Brokera spośród uczestników Etapu II 
Konkursu, z uwzględnieniem wyników obydwu etapów. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy Konkursu 
uzyskali tę samą liczbę punktów. 

9. Wybór oferty dokonanej przez Komisję ostatecznie zatwierdza Zarząd Toruńskich 
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Wodociągów Sp. z o.o. 

10. Konkurs jest ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymagania niniejszego 
Regulaminu i Ogłoszenia. 

11. Z posiedzeń Komisji będzie sporządzony protokół. 
 

 
§10 

Etapy Konkursu i kryteria wyboru oferty 
1. ETAP I: 

Opis kryteriów, którymi Komisja będzie się kierowała przy wyborze oferty wraz z podaniem 
punktacji dla każdego z kryterium: 

1) Suma gwarancyjna w ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu 
prowadzenia działalności brokerskiej (potwierdzone kserokopią polisy): 

a) do 2,5 mln euro – 1 pkt 

b) powyżej 2,5 do 5 mln euro – 2 pkt 

c) powyżej 5 mln euro – 3 pkt 

2) Doświadczenie na rynku – okres prowadzenia działalności brokerskiej jako spółka prawa 
handlowego (potwierdzone kserokopią zezwolenia organu nadzoru na prowadzenie 
działalności brokerskiej i wypisem z właściwego organu rejestrowego): 

a) do 5 lat – 1 pkt 

b) powyżej 5 do 15 lat – 2 pkt 

c) powyżej 15 lat – 3 pkt 

3) Kadra – liczba zatrudnionych pracowników posiadających zdany egzamin brokerski 
(potwierdzone wykazem): 

a) do 5 brokerów – 1 pkt 
b) 6 - 10 brokerów – 2 pkt 

c) powyżej 10 brokerów – 3 pkt 

4) Liczba samodzielnie przeprowadzonych w ostatnich trzech latach (licząc od daty ogłoszenia 
Konkursu) postępowań na wybór ubezpieczyciela, dla przedsiębiorstw wodociągowo- 
kanalizacyjnych, świadczących usługi w zakresie uzdatniania i dostarczania wody oraz odbioru 
i oczyszczania ścieków (potwierdzone wykazem wraz z danymi nazw jednostek i miejsc): 

a) do 2 postępowań – 1 pkt 

b) 3-5 postępowań – 2 pkt 

c) powyżej 5 postępowań – 3 pkt 

5) Liczba szkód likwidowanych z polisy majątkowej klientów w ostatnich trzech latach (licząc od 
daty ogłoszenia Konkursu) w okresie ostatnich trzech lat (licząc do daty ogłoszenia Konkursu) o 
wartości co najmniej 200.000 zł netto (potwierdzone wykazem wraz z danymi nazwy podmiotu 
ubezpieczonego, rodzaju/przedmiotu szkody, wysokości roszczenia, wysokości uzyskanego 
odszkodowania.): 

a) 1 szkoda – 1 pkt 

b) 2 - 5 szkód – 2 pkt 
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c) powyżej 5 szkód – 3 pkt 
 

2. ETAP II: 

1) Do Etapu II zostanie zakwalifikowanych 3 Oferentów z największą ilością punktów. 
Oferenci zakwalifikowani do Etapu II, zostaną zaproszeni do przedstawienia prezentacji 
składającej się z: 

a) Koncepcji obsługi brokerskiej na rzecz Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., obejmującej 
zasady współpracy, oferowane narzędzia wspomagające obsługę Zamawiającego 

b) Referencji przedsiębiorstw wodociągowo- kanalizacyjnych, świadczących usługi  
w zakresie uzdatniania i dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. 

2) Maksymalny czas przewidziany na prezentację jednej firmy wynosić będzie 30 minut dla 
jednego Oferenta. 

3) Komisja Oceni poszczególnych oferentów w II Etapie Konkursu przyznając maksymalnie do  
15 punktów za przedstawioną Koncepcję oraz referencje. 

4) Oferent będzie mógł zgromadzić w Etapie I i Etapie II łącznie 30 punktów. 
 

§11 

Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający podejmie współpracę z Wykonawcą, który uzyska łącznie w dwóch Etapach 
konkursu największą ilość punktów. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) dokonania zmiany warunków Konkursu, jednak nie później niż 10 dni przed upływem 
terminu składania ofert, z możliwością jednoczesnego przedłużenia terminu, 

b) unieważnienia lub odstąpienia od przeprowadzenia Konkursu bez podania przyczyny w 
każdym terminie, jednak nie po jego rozstrzygnięciu i po zawiadomieniu Wykonawcy, który 
uzyskał najwyższą ilość punktów. 

3. Zamawiający jednocześnie informuje, że: 

a) nie będzie udzielał Brokerom szczegółowych, innych niż ogólnie dostępnych informacji, 
związanych z funkcjonowaniem i działalnością Zamawiającego, 

b) z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują Brokerowi żadne roszczenia, 
c) nie zwraca Brokerowi dokumentów przedłożonych w ramach niniejszego Konkursu, 
d) oferty i przedłożone dokumenty zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby Konkursu. 

4. Ogłoszenie o wyniku Konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Toruńskich 
Wodociągów Spółki z o.o. oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego. 

5. Informacja o wyniku postępowania zostanie przesłana w formie wiadomości elektronicznej na 
adres poczty elektronicznej podany w ofercie, wyłącznie do Wykonawcy, którego oferta 
zostanie wybrana. Zawierać będzie ona określenie miejsca i terminu zawarcia umowy, który nie 
będzie dłuższy niż 10 dni od dnia przesłania informacji o wyniku postępowania. 

6. Wszelkie pytania dotyczące postępowania konkursowego należy kierować pisemnie na adres 
Zamawiającego lub adres mailowy: mwojdziak@wodociagi.torun.com.pl  nie później niż na 7 
dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający może udzielić na złożone zapytania 
odpowiedzi. 
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7. Załącznik do niniejszego Regulaminu stanowi Formularz ofertowy. 
8. Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.  
ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń  
tel. 56 658 64 00, fax. 56 654 01 51 
e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl 
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl 
Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego 
dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. 
Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.  
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 10 lat od zakończenia konkursu. 
Państwa dane osobowe są przetwarzane na następującej podstawie prawnej: prawnie 
usprawiedliwiony cel. 
Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.  
Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu.  
W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie. 
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa. 

 
 

Toruń, dnia 09.07.2021r. 
 



 
 

Załącznik do Regulaminu Konkursu 
na wybór brokera ubezpieczeniowego 
dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. 

 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego 

dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. 
 
 

1. Nazwa Oferenta: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Adres Oferenta: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Zarejestrowany: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Numer NIP: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Numer REGON: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Numer telefonu do kontaktów w sprawie oferty: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Adres e-mail do kontaktów w sprawie oferty: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Jako Broker wyrażamy chęć uczestnictwa w Konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego 
dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., wykonującego czynności brokerskie w zakresie 
ubezpieczeń zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń 
(Dz.U.2019.1881 t.j. ze zm.)  przeprowadzonego w terminach i na warunkach określonych  
w Regulaminie Konkursu. 

Upoważniamy ………………… (imię i nazwisko) do reprezentowania Brokera w   Konkursie 
(w załączeniu stosowne pełnomocnictwo). 



 

10. Upoważniamy uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego (Komisję Konkursową) do 
podjęcia działań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych 
informacji oraz do wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, które mogłyby się pojawić  
w związku ze złożonymi w trakcie konkursu informacjami. Dla tych celów upoważniamy 
…………………….. (imię i nazwisko) do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez 
Zamawiającego za konieczną i wymaganą w celu sprawdzenia oświadczeń i informacji 
zawartych w naszej ofercie. 

11. Suma gwarancyjna w ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu 
prowadzenia działalności brokerskiej (potwierdzone kserokopią polisy): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. Doświadczenie na rynku – okres prowadzenia działalności brokerskiej jako spółka prawa 
handlowego (potwierdzone kserokopią zezwolenia organu nadzoru na prowadzenie 
działalności brokerskiej i wypisem z właściwego organu rejestrowego): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

13. Kadra – liczba zatrudnionych pracowników posiadających zdany egzamin brokerski : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

14. Liczba samodzielnie przeprowadzonych w ostatnich trzech latach (licząc od daty ogłoszenia 
Konkursu) postępowań na wybór ubezpieczyciela, dla przedsiębiorstw wodociągowo- 
kanalizacyjnych, świadczących usługi w zakresie uzdatniania i dostarczania wody oraz odbioru 
i oczyszczania ścieków (potwierdzone wykazem wraz z danymi nazw jednostek i miejsc): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

15. Liczba szkód likwidowanych z polis majątkowych klientów w okresie ostatnich trzech lat 
(licząc do daty ogłoszenia Konkursu) o wartości co najmniej 200.000 zł netto (potwierdzone 
wykazem wraz z podaniem nazwy podmiotu ubezpieczonego, rodzaju (przedmiotu szkody), 
wysokości roszczenia, wysokości uzyskanego odszkodowania).  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

OŚWIADCZENIE 

Składając ofertę w Konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Toruńskich Wodociągów Sp. 
z o.o. wykonującego czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 
2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2019.1881 t.j. ze zm.) oświadczamy, że: 

1. Dysponujemy   niezbędną   wiedzą   i   doświadczeniem,   a   także   potencjałem   ekonomicznym 
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

2. Zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami Konkursu zawartymi w Ogłoszeniu o Konkursie na 
wybór brokera ubezpieczeniowego dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o wraz z Regulaminem 
Konkursu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

3. Posiadamy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia w 
określonym czasie. 

4. Jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w Regulaminie Konkursu. 

5. W przypadku wyboru złożonej przez Brokera ofert zobowiązujemy się do podpisania umowy na 
warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, a umowa zawierać będzie postanowienia 
zawarte w Regulaminie oraz w złożonym w postępowaniu formularzu ofertowym. 



 

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

7. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 

1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Niniejszą ofertę składamy na …………. kolejno ponumerowanych stronach. 

 
 
 

………………………………. …………………………………………………………………………….. 

(miejscowość, data) podpis/y i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych 

do występowania w imieniu Wykonawcy 


