
 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 
   

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
 
 
Miejscowość: . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .    Data: . . . . . . .. . . . . . . . . .. .  

 
Dane Oferenta Oferent 

 

Pełna nazwa Oferenta  

 

 
Siedziba Oferenta 
(adres):  
 

 

 
Nr telefonu 
 

 

 
Nr fax -u 
 

 

 
Adres e-mai l  
 

 

 
NIP 
 

 

Imię i  nazwisko osoby 
do kontaktu 
w postępowaniu wraz  
z nr telefonu 

 

 
Do: WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.  

ul.  Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie  
W związku z ogłoszeniem konkursu pn.: 

Wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi w zakresie ubezpieczeń 
majątkowych na rzecz WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. 

 
1. Niniejszym składamy ofertę w konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego 

świadczącego usługi w zakresie ubezpieczeń majątkowych na rzecz WĘGLOKOKS KRAJ 

Sp. z o.o. 

2. Zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami konkursu i nie wnosimy  

do nich zastrzeżeń.  

 

 

 



 
 

Oświadczamy, że: 
1. Doświadczenie na rynku – okres prowadzenia nieprzerwanie działalności brokerskiej licząc 

od dnia otrzymania zezwolenia do dnia ogłoszenia Konkursu wynosi    lat. 

2. Posiadamy oddział lub przedstawicielstwo na terenie województwa śląskiego tj.   

             

              
(dokładne dane adresowe) 

3. Wysokość sumy gwarancyjnej wynikająca z obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej na dzień 

ogłoszenia Konkursu w odniesieniu dla wszystkich zdarzeń wynosi:    

      

4. Do obsługi Zamawiającego przeznaczonych zostanie    osób legitymujących 

się zdanym egzaminem przed komisją egzaminacyjną dla brokerów ubezpieczeniowych.  

5. Nie znajdujemy się w stanie likwidacji ani upadłości. 

6. Sumaryczna wartość składek brutto z umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem 

brokera ubezpieczeniowego w ostatnim roku obrachunkowym wynosiła:   

               

7. Z tytułu posiadanej polisy OC związanej z prowadzeniem działalności brokerskiej w latach 

2015 – 2018 były wypłacone następujące odszkodowania (jeżeli nie dotyczy prosimy  

o adnotację):           

             

             

             

             

              

8. W latach 2016 -2018 przeprowadziliśmy audyty ubezpieczeniowe w ilości: 

 rok 2016        

 rok 2017       

 rok 2018       

9. Na dzień 31.01.2019 r. obsługujemy w zakresie ubezpieczeń    podmiotów.   

10. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 90 dni.  

11. Akceptujemy zapisy załączonej do Regulaminu umowy zlecenia brokerskiego.  

              

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 Nazwa  dokumentu:                    Nr strony w ofercie: 

 
1. Zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej        

2. Polisa obowiązkowego ubezpieczenia OC z tyt. wykonywania działalności brokerskiej  



 
 

3. Zaświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków       

4. Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS /KRUS        

5. Sprawozdanie z działalności brokera         

6. Koncepcję obsługi ubezpieczeniowej         

7. Odpis z KRS lub CEIDG           

             

             

             

             

              

 

 

 

 

 

 

...................................................................................................... 
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych  

do reprezentowania Oferenta) 

 

 


