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Czarnkow, dnia 23.07.2014

INFORMACJA DOTYCZ^CA ZMIANY OGLOSZENIA

W zwiazku z przeprowadzanym w Zespole Zakladow Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
konkursem na wybor brokera ubezpieczeniowego - ZP/K/2/2014 informuj^ wszystkich
potencjalnych oferentow o zmianach w tresci ogloszenia:

1. Pktl.l h otrzymuje nastepujaca tresc: „ Zapewniq prawidlowa obstuge roszczen tj.
-posiadajq stalq umowg z kancelariq prawnq od co najmniej 12 miesiecy (liczqc od daty
ogloszenia konkursu) lub posiadajq w swych strukturach wewnetrzne biuro prawne lub
zatrudniajq na podstawie umowy o prace radcow prawnych. Radcowie prawni powinni
posiadac uprawnienia brokerskie
- posiadajq w swej strukturze biuro likwidacji szkod lub posiadajq stale umowy
z podmiotami zewnetrznymi zapewniajqcymi takq uslugq "

2. Ulega zmianie pkt VII.7.2 i otrzymuje nastepujace brzmienie:

„ Opis kryteriow, ktorymi komisja konkursowa bedzie si$ kierowala przy wyborze oferty, wraz z
podaniem punktacji dla kazdego z kryteriow:

L.P. Nazwa kryterium Waga % Sposob wyliczania punktow

Liczba zakladow opieki zdrowotnej
udzielajacych swiadczen w trybie
lecznictwa zamkni^tego, z ktorymi
Oferent ma lub mial w okresie ostatnich
3 lat kalendarzowych (od 2010 r.)
podpisan^ umow? na wykonywanie
czynnosci brokerskich

45

Na podstawie proporcj i matematycznej wedtug
danych okreslonych w ofercie max. 45 punktow

Liczba ofertv badanej
Liczba oferty najkorzystniejszej x 45

Wysokosc sumy gwarancyjnej w ramach
ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzenia
dziatalnosci brokerskiej

10

Na podstawie proporcji matematycznych
wedlug danych okreslonych w ofercie max. 10

punktow

Wysokosc oferty badanej
wysokosc oferty najkorzystniejszej x 10

3.

Liczba zatrudnionych na podstawie
umowy o prace pracownikow,
posiadajacych uprawnienia do
wykonywania czynnosci brokerskich
osoby legitymujace sie zdanym
egzaminem przez Komisja
Egzaminacyjna dla Brokerow

Na podstawie proporcji matematycznych
wedhig danych okreslonych w ofercie max. 5

punktow

Wysokosc oferty badanej



4

Ubezpieczeniowych

Koncepcja obstugi ubezpieczeniowej dla
Zespoha Zaktadow Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie z uwzglednieniem
procesu zarzadzania ryzykiem maj^cym
nacelu zmniejszenie potencjalnego
ryzyka poddawanego ocenie
Ubezpieczajacych.

RAZEM

40

100%

wysokosc oferty najkorzystniejszej x 5

Ocenie bedzie poddawana zlozona koncepcja.
Oferta zawieraj^ca najbardziej dopasowana do

specyfiki ZZOZ Czarnkowie koncepcje
otrzyma najwyzsza ilosc punktow (40)

pozostate oferty otrzymaj^ proporcjonalnie
mniej punktow.

Pozostate zapisy ,,Ogk>szenia o konkursie na wybor brokera ubezpieczeniowego"
ZP/K/2/2014 nie ulegaj^ zmianie.

Nie ulega tez zmianie termin i miejsce zlozenia ofert.
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