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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:542931-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Sopot: Usługi ubezpieczeniowe
2021/S 207-542931

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Rzemieślnicza 33
Miejscowość: Sopot
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-855
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Piotrowski
E-mail: s.piotrowski@stbu.pl 
Tel.:  +48 784073119
Adresy internetowe:
Główny adres: www.stbu.pl/przetargi
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.stbu.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: broker ubezpieczeniowy, pełnomocnik

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
UBEZPIECZENIA POJAZDÓW, MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO 
PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI W RADOMIU
Numer referencyjny: 4/2021

II.1.2) Główny kod CPV
66510000 Usługi ubezpieczeniowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
UBEZPIECZENIA POJAZDÓW, MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO 
PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI W RADOMIU
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II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66516000 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66514110 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie

II.2.4) Opis zamówienia:
UBEZPIECZENIA POJAZDÓW, MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO 
PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI W RADOMIU

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Posiada zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
11.09.2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020r., poz. 895 z późn. zm) :
w szczególności w grupach nr 1, 3, 8, 9, 10, 13 o których mowa w dziale II załącznika do ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej z dnia 11.10.2015 (Dz. U. 2015 poz. 1844 ze zm.) podział grup na części zamówienia
W przypadku składania ofert przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy łącznie mogą spełnić ten 
warunek.
Zamawiający za wystarczające uzna przedłożenie zaświadczenia wydanego przez Komisję Nadzoru 
Finansowego, potwierdzającego zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w wymaganych 
grupach.
Dokumenty wymagane od wykonawców składane na wezwanie :
1) Zezwolenie lub inny dokument uprawniający do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności 
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ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1130) w zakresie ubezpieczeń objętych 
zamówieniem (lub jego częścią w przypadku złożenia oferty na daną część zamówienia) lub w przypadku 
prowadzenia działalności na podstawie innej niż przedmiotowe zezwolenie – inny dokument uprawniający 
do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ubezpieczeń 
objętych zamówieniem lub jego częścią. Zamawiający za wystarczające uzna przedłożenie zaświadczenia 
wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, potwierdzającego zezwolenie na prowadzenie działalności 
ubezpieczeniowej w wymaganych grupach.
2) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 oraz pkt 4 PZP, 
sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem - dokumenty składane na wezwanie.
3) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 ustawy PZP, w zakresie braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 108 ust.1 pkt 3 - 6 ustawy PZP, - 
oświadczenie składane na wezwanie.
4) oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym 
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy 
należącego do tej samej grupy kapitałowej - oświadczenie składane na wezwanie.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców, powyższe dokumenty i oświadczenia winny być złożone dla każdego z nich.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
np. konsorcjum

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
wskazano w SWZ

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/11/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/11/2021
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
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platforma zakupowa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
osoba do kontaktów: Sławomir Piotrowski telefon: 784-073-119 w godzinach 8:00 - 14:00
Postępowanie jest prowadzone przez STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. na podstawie udzielonego 
pełnomocnictwa
ZAMAWIAJĄCY:
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI W RADOMIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. WJAZDOWA 4, 26-600 RADOM.
Strona internetowa prowadzonego postępowania: www.stbu.pl/przetargi

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z dz. VI ustawy Pzp -10 dni.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/10/2021
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