OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa
Faks: (22) 653 23 66 zwany dalej „Zamawiającym”
OGŁASZA POSTĘPOWANIE:
na wybór doradcy do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na
wybór ubezpieczyciela grupowego na życie pracowników
Narodowego Banku Polskiego
Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93, z poźn. zm. ).
Opis przedmiotu postępowania
Przedmiotem zamówienia jest wybór doradcy do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania na wybór ubezpieczyciela grupowego na życie pracowników Narodowego
Banku Polskiego.
W zakres prac doradcy wchodzą:
- przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29-30 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na
usługi grupowego ubezpieczenia na życie pracowników NBP oraz postanowień umowy z
towarzystwem ubezpieczeniowym (opis przedmiotu zamówienia zostanie dokonany jak dla
przetargu nieograniczonego);
- udział w konsultacjach w zakresie opisu przedmiotu zamówienia;
- przygotowanie odpowiedzi na zapytania wykonawców;
- ustalenie warunków udziału w postępowaniu;
- określenie kryteriów oceny ofert;
- zapewnienie udziału przedstawiciela wykonawcy w pracach komisji przetargowej.
Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą uczestniczyć podmioty, które:
1) Są osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie
posiadającymi osobowości prawnej i posiadają uprawnienia do wykonywania
działalności lub czynności związanych z prowadzeniem działalności doradczej lub
brokerskiej;
2) Posiadają wiedzę i doświadczenie potwierdzone należytym wykonaniem lub
wykonywaniem działalności, co oznacza, że wykonały co najmniej jedną usługę
doradztwa w zakresie wyboru wykonawcy ubezpieczeń na życie pracowników
zamawiającego dla co najmniej 1000 osób. Doświadczenie oferenta powinno dotyczyć

przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);
3) Dysponują co najmniej jedną osobą przewidzianą do wykonywania umowy posiadającą
doświadczenie w doradztwie lub działalności brokerskiej, która uczestniczyła w realizacji
co najmniej 1 usługi polegającej na przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia na
wybór ubezpieczyciela grupowego na życie pracowników;
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy;
5) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Podmiot wybrany przez Zamawiającego będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia w
zakresie niezależności i niepozostawania w konflikcie interesów z podmiotami, które
będą uprawnione do złożenia oferty na wybór towarzystwa ubezpieczeń na życie.
Kryteria wyboru oferenta
Cena: 50%
Doświadczenie wykonawcy: 50%
Warunkiem udziału jest spełnienie wymagań Zamawiającego określonych w Opisie
Warunków Postępowania (OWP) i złożenie oferty wraz z dokumentami określonymi w
OWP.
Zamawiający na swojej stronie internetowej http://www.nbp.pl wraz z ogłoszeniem o
postepowaniu opublikował OWP.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie
postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy żadne
roszczenia.

