
OGŁOSZENIE O KONKURSIE: 
Unimot S.A. ogłasza możliwości składania ofert na obsługę brokerską spółek Grupy Unimot 
S.A. (z wyjątkiem ubezpieczenia należności, wierzytelności). 
 

I. Warunki udziału w Konkursie stawiane Oferentom. 
 

W konkursie może uczestniczyć podmiot, który: 

1. Jest brokerem ubezpieczeniowym w rozumieniu art. 20 ustawy o pośrednictwie 

ubezpieczeniowym (Dz.U.2016.2077 t.j. z dnia 2016.12.20). 

2. Prowadzi na terytorium RP nieprzerwaną działalność brokerską w formie spółki prawa 
handlowego, która jest wpisana do właściwego rejestru (KRS) od minimum 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert.  

3. Posiada aktualne zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej wydane przez 

właściwy organ nadzoru oraz być wpisany do rejestru brokerów ubezpieczeniowych. 

4. Nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne.  

5. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie umowy zlecenia 

brokerskiego oraz nie jest w trakcie procesu łączenia, podziału, likwidacji, 

restrukturyzacji ani upadłości, w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych i 

innych przepisów szczególnych. 

6. Dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym umożliwiającym samodzielne 

wykonanie umowy zlecenia brokerskiego, tj. zobowiązuje się do wskazania na dzień 

złożenia oferty, co najmniej 2 osób wytypowanych do obsługi Zlecającego, 

legitymujących się zdanym egzaminem brokerskim. Osoby te mogą być zatrudnione 

na umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilno-prawnej. Dodatkowo przedstawi 

liczbę przedsiębiorstw obsługiwanych przypadających na jednego pracownika. 

7. Posiada dział prawny zatrudniający na zasadzie wyłączności radców prawnych z 

wieloletnim doświadczeniem w ubezpieczeniach zapewniający kompleksową obsługę 

prawną zlecenia brokerskiego. 

8. Broker, jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 
2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) na dzień 
złożenia oferty spełnia wszelkie wymogi określone w tej ustawie oraz w przepisach 
wykonawczych, a także określonych w rozporządzeniu Parlamentu europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych), a w szczególności:  

1) opracował politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem 
informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,  

2) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 
przetwarzanych danych osobowych 
3) dane osobowe przetwarza wyłącznie w celach związanych z wykonywaniem 
czynności brokerskich – zawieraniem i realizacją umów ubezpieczenia i 
nadzorem nad likwidacją szkód.  



Doroczna weryfikacja prawidłowości przetwarzania danych osobowych odbywa się w 

ramach audytów wewnętrznych i zewnętrznych Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania za zgodność z normami: PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO/IEC 27001 i 

powinna dotyczyć jednostki wskazanej do obsługi Zleceniodawcy. 

9. Posiada szeroką wiedzę z zakresu produktów ubezpieczeniowych, w tym 

profesjonalną znajomość produktów z kategorii ubezpieczeń morskich. 

10. Posiada doświadczenie w obsłudze ubezpieczeniowej w branży paliwowej, w tym na 

rynkach międzynarodowych poparte odpowiednimi referencjami. 

11. Zlecający nie dopuszcza posługiwania się przez Brokera potencjałem podmiotów 

trzecich. Sumowanie potencjałów jest dopuszczalne wyłącznie w ramach Konsorcjum 
Brokerów składającego ofertę.  

12. Poza powyższymi warunkami dodatkowo oceniane będzie posiadanie na dzień 
złożenia oferty i udostępnienie (po zawarciu umowy) do korzystania przez 
Zlecającego, bez wynagrodzenia przez cały okres obowiązywania umowy zlecenia 
brokerskiego, informatycznego systemu zarządzania ubezpieczeniami, który będzie 
zapewniał Zleceniodawcy, w szczególności:  

1) monitoring ochrony ubezpieczeniowej Zlecającego, w tym aktualizację mienia 
objętego ochroną, monitorowanie poziomu wyczerpania sum ubezpieczenia;  

2) zgłaszanie, likwidację i obsługę szkód, w tym dostęp do dokumentacji;  

3) raportowanie tematyczne w szczególności statystyk szkodowych i 
ubezpieczeniowych.  

 

 

II. Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty celem potwierdzenia spełniania 

warunków stawianych Oferentom: 

1. Aktualny odpis z  Krajowego  Rejestru  Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej. 
2. Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności brokerskiej.  

3. Polisę odpowiedzialności cywilnej brokera.  
4. Zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS 
potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 

składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne wystawione nie wcześniej niż 6 tygodni 
przed upływem terminu składania ofert. 
5. Oświadczenie złożone zgodnie z zasadami reprezentacji zawierające schemat 
organizacyjny Oferenta wraz z wewnętrznym regulaminem ustanawiającym wymagane 
komórki organizacyjne. 
6. Oświadczenie złożone zgodnie z zasadami reprezentacji zawierające dane teleadresowe 
Oferenta oraz jego struktur kadrowych potwierdzające samodzielną możliwość wykonania 
zlecenia oraz wymaganą liczbę osób legitymujących się zdanym egzaminem brokerskim do 
obsługi Zlecającego.  
7. Aktualna informacja z KRK dotycząca członków zarządu - potwierdzająca niekaralność za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, za 
przestępstwo przekupstwa, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 



8. Dokumenty potwierdzające poświadczające spełnienie wymagań określonych w pkt. I ust. 
9,10,11,12 powyżej albo oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentowania oferenta, że spełnia poszczególne wymagania w/w punktów.  
 

III. Miejsce i data składania ofert. 
 

Oferty należy przesyłać na adres: Unimot S.A. ul. Dekabrystów 41 B, 42-215 Częstochowa 
oraz w wersji elektronicznej na adres finance@unimot.pl. Termin składania ofert: 30 11 
2018r., decyduje data wpływu korespondencji do Unimot S.A. 
 

IV. Informacje dodatkowe 

 

1. Unimot S.A. może wybrać kilka podmiotów (brokerów) z którymi zostaną zawarte 

stosowne umowy na odrębne zakresy ubezpieczeń. 

2. Konkurs nie obejmuje ubezpieczeń należności (wierzytelności) Unimot S.A. 

3. Decyzję o wyborze podmiotu, z którym zostanie zwarta stosowna umowa podejmuje 

Zarząd Unimot S.A. Informację o zakończeniu postepowania Konkursowego, jego wyniku 

zostanie przekazana przez osoby upoważnione przez Zarząd Unimot S.A.  

V. Zlecający: 

1. Zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków Konkursu, jednak nie później 
niż przed upływem terminu składania ofert, z możliwością jednoczesnego 
przedłużenia terminu ich składania, 

2. Zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Konkursu bez podania przyczyny w każdym 
terminie, jednak nie po rozstrzygnięciu Konkursu i po zawiadomieniu o tym Oferenta, 
który uzyskał najwyższą liczbę punktów i któremu zaproponowano zawarcie 

stosownej umowy, 
3. Może zakończyć Konkurs bez wyłonienia Oferenta, 
4. Powiadomi podmioty składające swoje oferty czy oferta danego oferenta została 

wybrana. 

VI. Powyższe warunki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w 
rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. 

VII. Do Konkursu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo o 

zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.).  
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