
        Załącznik Nr 1 do Umowy Nr……… 

Warszawa, dnia ……………………………2019 r. 

PEŁNOMOCNICTWO  BROKERSKIE NR ........./2019* 

Na podstawie zlecenia brokerskiego z dnia………………….  w związku z umową nr ............ z dnia 

................, udzielam pełnomocnictwa Brokerowi: REMA BROKER Sp. z o.o. z siedzibą w ……….,  

ul. E. Jelinka 18, 01-646 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………Wydział Gospodarczy pod Nr KRS: …………………, kapitał 

zakładowy w wysokości ………………… zł, NIP: …………………, REGON: …………………, działającej na 

podstawie zezwolenia Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń na prowadzenie działalności 

brokerskiej Nr 947/00,  

do reprezentowania Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z siedzibą przy ul. Słowackiego 52/54, 01-629 

Warszawa, NIP…, REGON….., 

przed: 

1)  Wykonawcą (firma, siedziba, adres) wpisanym/-ą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………Wydział Gospodarczy pod Nr KRS: 

…………………, kapitał zakładowy w wysokości ………………… zł, wpłacony …………………,  

NIP: …………………, REGON: …………………; 

2) Towarzystwami Ubezpieczeniowymi 

w zakresie ogółu czynności faktycznych i prawnych związanych z doprowadzeniem do zawarcia umów 

ubezpieczenia, wykonywaniem czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umów 

ubezpieczenia, udzielania pomocy w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, a także  

w sprawach o odszkodowanie lub świadczenie, w odpowiednim wykonaniu umowy Nr ..................  

Broker upoważniony jest do wykonywania czynności , o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy  

z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 2210, z późn. zm.).  

 

Broker zobowiązany jest, w trakcie wykonywania czynności, do przestrzegania powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa oraz stosowania się do  zaleceń mocodawcy.  

 

Pełnomocnictwo nie upoważnia Brokera do zaciągania w imieniu Szkoły głównej Służby Pożarniczej 

jakichkolwiek zobowiązań oraz podpisywania umów. 

 

Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas trwania umowy Nr ....................  

 

........................................................... 

(pieczęć i podpis dającego pełnomocnictwo) 

 

*Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji treści pełnomocnictwa w zależności od potrzeb Zamawiającego, 

wynikających z zapewnienia prawidłowej realizacji umowy, po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, zgodnie z SIWZ.   


