
 

 

ADM.267.3.2021           

Warszawa, 09.09.2021 r.  

 

 

Dotyczy:  

„Zasad wyboru brokera ubezpieczeniowego, który będzie wykonywał czynności brokerskie 

dla Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie”. 

 

ZMIANA 1 

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w „Zasadach wyboru brokera ubezpieczeniowego (...)” 

w pkt. X dodaje ppkt. 4 o brzmieniu: 

 

4. Na pytania/wnioski, które wpłyną po terminie 10.09.2021 g.12:00, nie będą już udzielane 

odpowiedzi. 

 

 

ZMIANA  2 

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin zmienia  

VI Wymagane dokumenty  

w pkt. 2, ppkt. 11) dodaje się: 

Dopuszcza się złożenie, zamiast kopii sprawozdań z działalności brokerskiej zgłaszanych do 

KNF za rok 2019 i 2020 zawierających informacje o przychodach z działalności brokerskiej i 

wysokości obsługiwanej składki, oświadczenia zawierającego te informacje.  

Było: 



 

 

11)  Kopie sprawozdań z działalności brokerskiej zgłaszanych do KNF za rok 2019 i 2020 

zawierające informacje o przychodach z działalności brokerskiej i wysokości 

obsługiwanej składki; 

 

 

Jest:  

11) Kopie sprawozdań z działalności brokerskiej zgłaszanych do KNF za rok 2019 i 2020 

zawierające informacje o przychodach z działalności brokerskiej i wysokości obsługiwanej 

składki. Dopuszcza się złożenie, zamiast kopii sprawozdań z działalności brokerskiej 

zgłaszanych do KNF za rok 2019 i 2020 zawierających informacje o przychodach z działalności 

brokerskiej i wysokości obsługiwanej składki, oświadczenia zawierającego te informacje.  

 

ZMIANA 3  

 

VI Wymagane dokumenty  

w pkt. 2, ppkt. 12) 

Usuwa się  fragment „z zaznaczeniem instytucji kultury o wartości rocznej składki 

ubezpieczeniowej nie mniejszej niż 100 000 PLN”. 

 

Było:  

12)  Oświadczenie o liczbie instytucji kultury, na rzecz których Oferent świadczył bądź 

świadczy usługi brokerskie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, z zaznaczeniem instytucji kultury o wartości rocznej składki 

ubezpieczeniowej nie mniejszej niż 100 000 PLN; 

 

Jest:  



 

 

12) Oświadczenie o liczbie instytucji kultury, na rzecz których Oferent świadczył bądź 

świadczy usługi brokerskie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert.  

 

ZMIANA 4 

Załącznik nr 2 pkt. 7  usuwa się fragment:  

„o wartości rocznej składki ubezpieczeniowej dla każdej z tych instytucji nie mniejszej niż 100 

000 PLN;” 

Było: 

7. świadczył bądź świadczy usługi brokerskie w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, na rzecz minimum 5 instytucji kultury, w tym 

na rzecz 1 Muzeum o wartości rocznej składki ubezpieczeniowej dla każdej z tych 

instytucji nie mniejszej niż 100 000 PLN; 

Jest:  

7. świadczył bądź świadczy usługi brokerskie w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, na rzecz minimum 5 instytucji kultury, w tym 

na rzecz 1 Muzeum. 


