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Nawiązując do Regulaminu konkursu   na usługę wyboru brokera ubezpieczeniowego dla ubezpieczeń 
Akademia Wychowania Fizycznego  we Wrocławiu, do świadczenia usługi w zakresie usługi 
pośrednictwa ubezpieczeniowego. 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie konkursu 

oraz w Załącznikach do niego (wzór umowy) 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem konkursu i nie wnosimy do niego żadnych 

zastrzeżeń. 
3. Oświadczamy, iż w okresie ostatnich 5 lat na dzień ogłoszenia konkursu, nie wypłacaliśmy 

odszkodowań z polisy odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością 
brokerską. 

4. Oświadczamy, iż prowadzimy nieprzerwaną działalność brokerską na polskim rynku 
ubezpieczeniowym od ……………..... roku (min. 5 lat). 

5. Posiadamy techniczną wiedzę i doświadczenie w wycenie budynków i obiektów budowlanych wg. 
metody odtworzeniowej i rzeczywistej lub współpracujemy z podmiotem posiadającym taką wiedzę 
i doświadczenie 

6. Dysponujemy odpowiednim potencjałem kadrowym umożliwiającym samodzielną realizację 
przedmiotowego zamówienia tj.:  co najmniej 2 (dwiema) osobami, która posiadają wiedzę  
i doświadczenie w zakresie ubezpieczeń 

7. Dysponujemy co najmniej 1 (jedną) osobą, z osób bezpośrednio oddelegowanych przez 
Wykonawcę do obsługi AWF we Wrocławiu, która  posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie  w 
branży ubezpieczeniowej legitymującą się zdanym egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną na 
brokerów ubezpieczeniowych 

8. Oświadczamy, iż udostępnimy Zamawiającemu  indywidualny portal klienta w terminie 14 dni od 
daty zawarcia umowy. 

9. Oświadczamy, iż w okresie ostatnich 3 lat na dzień ogłoszenia konkursu  liczba ubezpieczonych 
jednostek sektora finansów publicznych u Wykonawcy -  wynosi …….. szt. (Kryterium III) 

10. Oświadczamy, iż w okresie ostatnich 3 lat na dzień ogłoszenia konkursu   liczba uczelni wyższych 
publicznych/prywatnych i instytucji badawczo-edukacyjnych i rozwojowych u Wykonawcy -  wynosi 
…… szt. (Kryterium IV ) 

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem  
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym  postępowaniu. 

Załączniki: 

2) Wykaz usług …………… 

3) Dokumenty (referencje): ……………………….. 

………………………., dnia………………………..                       pieczęć i podpis Wykonawcy……………… 
                                                                                                        

Nazwa Wykonawcy  

Siedziba Wykonawcy ul: Nr: 

 kod: miejscowość: 

Adres do korespondencji 
ul: Nr: 

kod: miejscowość: 

Tel.  

Fax:  

e-mail:  

NIP:  


