Toruń/Rzeszów, 31 maja 2019 r.
Zaproszenie do przeprowadzenia audytów ubezpieczeniowych
w spółkach komunalnych Miasta Przemyśla
Spółki Komunalne Miasta Przemyśla, tworzące ubezpieczeniową grupę zakupową, w związku
z rozpoczęciem przygotowań do kolejnego zamówienia na usługę ubezpieczenia, zapraszają
zainteresowane zakłady ubezpieczeń do przeprowadzenia nieodpłatnych audytów ubezpieczeniowych (lustracji/survey-ów ubezpieczeniowych), prowadzących do identyfikacji i oceny
wielkości ryzyka związanego z ich działalnością i posiadanym mieniem.
Zasady realizacji audytów ubezpieczeniowych
1. Audyty ubezpieczeniowe obejmować mogą wyłącznie niżej wymienionych uczestników grupy
zakupowej:
1) Przemyska Gospodarka Komunalna spółka. z o.o.
ul. Słowackiego 104
37-700 Przemyśl
Regon: 650038730
NIP: 795 00 09 315
Opis prowadzonej działalności:
− kompleksowe usługi wywozu odpadów stałych komunalnych oraz gruzu, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych
i innych niż niebezpieczne. Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów (papier, szkło, plastik)
− usługi w zakresie mechanicznego, ręcznego letniego i zimowego utrzymania ulic, placów,
chodników
− kompleksowa obsługa pogrzebów, ekshumacja zwłok, wykonywania grobów ziemnych,
wykonywania innych usług zleconych przez Klientów, opieka nad grobami
− prowadzenie sprzedaży pojemników i worków na odpady
− prowadzenie działalności remontowo – budowlanej obejmującej m.in. wykonawstwo
grobowców w stanie surowym, układanie chodników, pasaży z kostki brukowej, dekoracja
miasta flagami i dekoracja świąteczna, pozostałe prace ogólnobudowlane
− administrowanie targowiskami przemyskimi, a w tym: utrzymanie i dzierżawa lokali
na prowadzenie działalności handlowej, dzierżawa terenu pod ustawienie punktów handlowych,
najem urządzeń targowiskowych typu ławka, stragan oraz utrzymanie czystości i porządku
na targowisku
Spółka nie posiada składowiska odpadów i nie zarządza taką nieruchomością.
Profil działalności według kodów klasyfikacji PKD zgodnie z odpisem KRS:
Symbol
38, 11, Z
43, 99, Z
68, 20, Z
68, 32, Z
81, 29, Z
81, 30, Z
96, 03, Z
69, 20, Z
38, 12, Z,
39, 00, Z

Nazwa grupowania
zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
pozostałe sprzątanie
działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
pogrzeby i działalność pokrewna
działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
zbieranie odpadów niebezpiecznych
działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką
odpadami

Inter-Broker Sp. z o.o., ul. Żeglarska 31, 87-100 Toruń, tel. (56) 658-42-60, faks (56) 658-42-61,
e-mail: interbroker@interbroker.pl, www.interbroker.pl, KRS 0000180910 Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 879-101-30-31, Kapitał zakładowy: 90 000,00 zł

2) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu spółka z o.o.
ul. Płowiecka 8
37-700 Przemyśl
REGON: 650024129
NIP: 795 020 07 28
Opis prowadzonej działalności: produkcja i dystrybucja ciepła, wytwarzane i zaopatrywanie
w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, usługi remontowe,
wykonywanie instalacji
Symbol
35,30,Z
42, 21, Z
43, 22, Z
46, 71, Z
71, 12, Z
71, 20, B

Nazwa grupowania
wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych
roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
pozostałe badania i analizy techniczne

3) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
ul. Rokitniańska 4
37-700 Przemyśl
REGON: 795-000-82-81
NIP: 650030510
Opis prowadzonej działalności: działalność produkcyjna, usługowa i handlowa w zakresie:
Symbol
36.00.
37.00.
71.20.
42.21.
43.22.
43.99.
49.41.
35.30.
35.11.
25.62.
01.19.

Nazwa grupowania
Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
Pozostałe badania i analizy techniczne
Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
Transport drogowy towarów
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych
Wytwarzanie energii elektrycznej
Obróbka mechaniczna elementów metalowych
Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Prowadzenie przez spółkę działalności w zakresie, na które wymagane są koncesje lub
zezwolenia nastąpić może po ich uzyskaniu.
4) Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o.
ul. Lwowska 9
37-700 Przemyśl
REGON: 650-890-980
NIP: 795-20-45-083
Opis prowadzonej działalności: zgodnie z odpisem KRS:
− 49,31,Z, TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI
− 47,30,Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJI PALIW
− 45,20,Z, KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI
− 47,25,Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOCHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
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−
−
−
−
−
−

47,26,Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
52,21,Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
35,11,Z, WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
35,14,Z, HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
35,30,Z, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE
45,32,Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

5) Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu spółka z o.o.
ul. Słowackiego 104
37-700 Przemyśl
REGON 181060088
NIP 795 25 28 456
Opis prowadzonej działalności: działalność statutowa i dodatkowa ujęta w KRS:
− administrowanie cmentarzami zlokalizowanymi na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl
− utrzymanie cmentarzy Gminy Miejskiej Przemyśl
− utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta
− utrzymanie czystości pasów drogowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl
− dekoracja okolicznościowa miasta
− utrzymanie obiektów małej architektury
− zimowe utrzymanie chodników, jezdni i pozimowe oczyszczanie ulic i chodników
− utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych
− wycinka i pielęgnacja drzew na terenach należących do Gminy Miejskiej Przemyśl
− utrzymanie i eksploatacja toalet przenośnych
− remonty i naprawy ulic i chodników
− oznakowanie pionowe i poziome ulic
ZUK w Przemyślu spółka z o.o. nie zajmuje się prowadzeniem składowiska odpadów
i zagospodarowaniem odpadów.
Profil działalności według kodów klasyfikacji PKD zgodnie z odpisem KRS:
Symbol

Nazwa grupowania

81, 29, Z

pozostałe sprzątanie

81, 30, Z

działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

96, 03, Z

pogrzeby i działalność pokrewna

96, 09, Z

pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

68, 32, Z

zarządzanie nieruchomościami na zlecenie

81, 10, Z

działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

38, 11, Z

zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

43, 21, Z

wykonywanie instalacji elektrycznych

68, 20, Z

wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

01, 30, Z

rozmnażanie roślin

2. Zakład ubezpieczeń może przeprowadzić audyt ubezpieczeniowy we wszystkich lub
w wybranych spółkach uczestniczących w grupie zakupowej.
3. Audyty ubezpieczeniowe można wykonać do dnia 30 czerwca 2019 r., po wcześniejszym
telefonicznym umówieniu się z wyznaczonymi w każdej spółce osobami, wskazanymi w ust. 4
poniżej.
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4. Osoby wyznaczone przez spółki do kontaktu w sprawie audytów ubezpieczeniowych:
1) Ze strony Przemyskiej Gospodarki Komunalnej spółki z o.o.:
Imię i nazwisko pracownika spółki: Grzegorz Hornecki
tel.: 16 678 24 84 w. 28
e-mail: zamowienia.p@pgk.przemysl.pl, pgkprzemysl@pro.onet.pl
2) Ze strony Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu spółki z o.o.:
Imię i nazwisko pracownika spółki: Dorota Knapik
tel.: 16 670 74 02, kom. 533 670 044
e-mail: d-knapik@mpec.przemysl.pl
3) Ze strony Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółki z o.o.:
Imię i nazwisko pracownika spółki: Przemysław Hyczkiewicz
tel.: 16 678 32 59 w. 41
e-mail: ek@pwik.przemysl.pl
Ze strony Miejskiego Zakładu Komunikacji spółki z o.o.:
Imię i nazwisko pracownika spółki: Artur Czyżyk
tel.: 16 678 30 44 w. 327, kom. 504 148 842
e-mail: handlowy@mzk.przemysl.pl
4) Ze strony Zakładu Usług Komunalnych w Przemyślu spółki z o.o.:
Imię i nazwisko pracownika spółki: Zbigniew Storek
tel.: 16 678 24 84 w. 19
e-mail: zukprzemysl@poczta.onet.pl
5. Po telefonicznym umówieniu terminu przeprowadzenia audytu ubezpieczeniowego zakład
ubezpieczeń zobowiązany jest przesłać pisemne zgłoszenie na adresy e-mail osób wskazanych
wyżej i jednocześnie do brokera ubezpieczeniowego (p.mikuszewski@interbroker.pl), zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia.
6. Wykonane audyty ubezpieczeniowe i wynikające z nich wnioski, zalecenia czy wskazania oddane
zostaną nieodpłatnie do dyspozycji audytowanym spółkom. Nieprzekraczalny termin przekazania
wskazanych materiałów stanowi dzień 31.07.2019 r. Termin ten, po indywidualnych
konsultacjach, może ulec zmianie na wniosek zakładu ubezpieczeń.
7. Przekazane spółkom opracowania mogą zostać wykorzystane w procedurze zamówienia
publicznego na usługę ubezpieczenia.
z poważaniem
Piotr Mikuszewski
Inter-Broker sp. z o.o.
Sprawę nadzorują brokerzy ubezpieczeniowi:
Piotr Mikuszewski: tel. 601 066 651
Łukasz Wołoszyn: tel. 609 610 795
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Załącznik nr 1 do zaproszenia
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia audytu ubezpieczeniowego

Firma spółki, której dotyczy
zgłoszenie:

………………………….…………………………….…………………………..

Firma zakładu ubezpieczeń:

………………………….…………………………….…………………………..

Adres:

………………………….…………………………….…………………………..

Telefon:

………………………….…………………………….…………………………..

Poczta elektroniczna:

………………………….…………………………….…………………………..

Imię i nazwisko
audytora/audytorów:

………………………….…………………………….…………………………..

Uzgodniony termin audytu:

………………………….…………………………….…………………………..

………………………….…………………………….…………………………..

W odpowiedzi na zaproszenie do przeprowadzenia audytu ubezpieczeniowego w spółkach
komunalnych Miasta Przemyśla tworzących ubezpieczeniową grupę zakupową, zwracam się
z prośbą o możliwość wykonania takiego audytu w Państwa przedsiębiorstwie,
w uzgodnionym telefonicznie terminie.
Jednocześnie oświadczam, że wykonany audyt wraz z zaleceniami i wnioskami oddamy
do Państwa dyspozycji, w terminie do dnia 31.07.2019 r.
Wyrażamy także zgodę na wykorzystanie przekazanych Państwu opracowań w procedurze
zamówienia publicznego.

……………..…..……..….
data

……….….…………………
miejscowość

………….….…………………………………………………
podpis i pieczęć osoby upoważnionej

