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VVEENNTTUURRAA  CCOOUUNNTTYY  TTRRAANNSSPPOORRTTAATTIIOONN  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  

RREEQQUUEESSTT  FFOORR  PPRROOPPOOSSAALLSS  

IINNSSUURRAANNCCEE  BBRROOKKEERRAAGGEE  SSEERRVVIICCEESS  

  

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
  

TThhee  VVeennttuurraa  CCoouunnttyy  TTrraannssppoorrttaattiioonn  CCoommmmiissssiioonn  ((VVCCTTCC))  iiss  rreeqquueessttiinngg  pprrooppoossaallss  ffrroomm  qquuaalliiffiieedd  

IInnssuurraannccee  BBrrookkeerrss  wwhhoo  ppoosssseessss  tthhee  eexxppeerriieennccee,,  ccaappaabbiilliittyy  aanndd  eexxppeerrttiissee  iinn  tthhee  aarreeaa  ooff  vvaarriioouuss  

ccoommmmeerrcciiaall  iinnssuurraannccee  mmaarrkkeettss  iinncclluuddiinngg  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  pprrooppeerrttyy  aanndd  ccaassuuaallttyy  iinnssuurraannccee,,  ttoo  

ssuubbmmiitt  aa  pprrooppoossaall  ttoo  sseerrvvee  aass  aa  BBrrookkeerr  ooff  RReeccoorrdd  ttoo  tthhee  CCoommmmiissssiioonn..    TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  

pprroocceessss  iiss  ttoo  sseelleecctt  tthhee  IInnssuurraannccee  AAggeennccyy  tthhaatt  ccaann  ooffffeerr  tthhee  hhiigghheesstt  qquuaalliittyy  sseerrvviicceess  ttoo  tthhee  

CCoommmmiissssiioonn..  

  

TToo  bbee  ccoonnssiiddeerreedd,,  ffoouurr  ((44))  pprriinntteedd  ccooppiieess  aanndd  oonnee  eelleeccttrroonniicc  ((nnoott  eemmaaiilleedd))  ccooppyy  ooff  tthhee  pprrooppoossaall  

aanndd  bbiiddss  mmuusstt  bbee  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  44::0000  PPMM  oonn  TTuueessddaayy,,  AAuugguusstt  2211,,  22001177  ttoo::  

  

          VVeennttuurraa  CCoouunnttyy  TTrraannssppoorrttaattiioonn  CCoommmmiissssiioonn  

          RRFFPP  ffoorr  IInnssuurraannccee  BBrrookkeerraaggee  SSeerrvviicceess  

          SSaallllyy  DDeeGGeeoorrggee,,  FFiinnaannccee  DDiirreeccttoorr  

          995500  CCoouunnttyy  SSqquuaarree  DDrriivvee,,  SSuuiittee  220077  

          VVeennttuurraa,,  CCAA,,  9933000033  

  

TThheerree  iiss  nnoo  eexxpprreesssseedd  oorr  iimmpplliieedd  oobblliiggaattiioonn  ffoorr  tthhee  VVCCTTCC  ttoo  rreeiimmbbuurrssee  rreessppoonnddiinngg  ffiirrmmss  ffoorr  aannyy  

eexxppeennsseess  iinnccuurrrreedd  iinn  pprreeppaarriinngg  pprrooppoossaallss  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhiiss  rreeqquueesstt..    PPrrooppoossaallss  ssuubbmmiitttteedd  aarree  

ssuubbjjeecctt  ttoo  ppuubblliicc  iinnssppeeccttiioonn  aanndd  wwiillll  bbee  eevvaalluuaatteedd  bbyy  aa  rreevviieeww  ccoommmmiitttteeee..    

            

DDuurriinngg  tthhee  eevvaalluuaattiioonn  pprroocceessss,,  VVCCTTCC  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt,,  wwhheerree  iitt  mmaayy  sseerrvvee  tthhee  aaggeennccyy’’ss  bbeesstt  

iinntteerreesstt,,  ttoo  rreeqquueesstt  aaddddiittiioonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  oorr  ccllaarriiffiiccaattiioonn  ffrroomm  pprrooppoosseerrss,,  oorr  ttoo  aallllooww  ccoorrrreeccttiioonnss  

ooff  eerrrroorrss  aanndd//oorr  oommiissssiioonnss..    AAtt  tthhee  ddiissccrreettiioonn  ooff  tthhee  VVCCTTCC,,  ffiirrmmss  ssuubbmmiittttiinngg  pprrooppoossaallss  mmaayy  bbee  

rreeqquueesstteedd  ttoo  mmaakkee  oorraall  pprreesseennttaattiioonnss  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  eevvaalluuaattiioonn  pprroocceessss..  

  

TThhee  VVCCTTCC  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  rreettaaiinn  aallll  pprrooppoossaallss  ssuubbmmiitttteedd  aanndd  ttoo  uussee  aannyy  iiddeeaa((ss))  iinn  aa  

pprrooppoossaall  rreeggaarrddlleessss  ooff  wwhheetthheerr  tthhaatt  pprrooppoossaall  iiss  sseelleecctteedd..    SSuubbmmiissssiioonn  ooff  aa  pprrooppoossaall  iinnddiiccaatteess  

aacccceeppttaannccee  bbyy  tthhee  ffiirrmm  ooff  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhiiss  rreeqquueesstt  ffoorr  pprrooppoossaallss,,  uunnlleessss  cclleeaarrllyy  

aanndd  ssppeecciiffiiccaallllyy  nnootteedd  iinn  tthhee  pprrooppoossaall  ssuubbmmiitttteedd  aanndd  ccoonnffiirrmmeedd  iinn  tthhee  ccoonnttrraacctt  bbeettwweeeenn  tthhee  

VVCCTTCC  aanndd  tthhee  ffiirrmm  sseelleecctteedd..  

  

TThhee  VVCCTTCC  iinntteennddss  ttoo  eennggaaggee  sseerrvviicceess  ooff  aann  iinnssuurraannccee  bbrrookkeerr  ffoorr  iittss  iinnssuurraannccee  nneeeeddss  iinncclluuddiinngg,,  

bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  iittss  pprrooppeerrttyy  aanndd  ccaassuuaallttyy  iinnssuurraannccee  nneeeeddss..    TThhiiss  iiss  nnoott  ttoo  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aann  

aauutthhoorriizzaattiioonn  ttoo  aapppprrooaacchh  aannyy  iinnssuurraannccee  ccoommppaanniieess//mmaarrkkeettss..    IInn  ffaacctt,,  VVCCTTCC  rreeqquueessttss  tthhaatt  nnoo  

ccoonnttaacctt  oorr  ssoolliicciittaattiioonn  ooff  tthhee  iinnssuurraannccee  ccoommppaanniieess//mmaarrkkeettss  bbee  mmaaddee  oonn  iittss  bbeehhaallff  aanndd  tthhaatt  nnoo  

iinnssuurraannccee  mmaarrkkeett  rreesseerrvvaattiioonnss  bbee  mmaaddee,,  bbyy  oorr  ffoorr  aannyy  pprrooppoosseerr,,  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  aannyy  iinnssuurraannccee  ttoo  

bbee  pprroovviiddeedd  ffoorr  tthhee  CCoommmmiissssiioonn..    AAnnyy  ssuucchh  aaccttiioonn  mmaayy  rreessuulltt  iinn  pprrooppoosseerr’’ss  ddiissqquuaalliiffiiccaattiioonn..  

  

VVCCTTCC  ffeeeellss  iitt  iiss  pprruuddeenntt  ttoo  ppeerriiooddiiccaallllyy  eevvaalluuaattee  tthhee  iinnssuurraannccee  bbrrookkeerraaggee  sseerrvviicceess  aavvaaiillaabbllee..    

VVCCTTCC  iiss  sseeeekkiinngg  rreessppoonnsseess  ttoo  tthhee  RRFFPP  aass  tthhee  ffiivvee  yyeeaarr  ccoonnttrraacctt  wwiitthh  iittss  ccuurrrreenntt  iinnssuurraannccee  

bbrrookkeerr,,  AAlllliiaanntt  IInnssuurraannccee,,  wwiillll  eexxppiirree  iinn  NNoovveemmbbeerr  22001177..    AAlllliiaanntt  iiss  eelliiggiibbllee  ttoo  rreessppoonndd  ttoo  tthhiiss  

RRFFPP..  
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IItt  iiss  aannttiicciippaatteedd  tthhee  sseelleeccttiioonn  ooff  aa  ffiirrmm  wwiillll  bbee  ccoommpplleetteedd  bbyy  SSeepptteemmbbeerr  22001177..    FFoolllloowwiinngg  tthhee  

nnoottiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  sseelleecctteedd  ffiirrmm,,  iitt  iiss  aannttiicciippaatteedd  tthhaatt  aa  rreeccoommmmeennddaattiioonn  wwiillll  bbee  pprreeppaarreedd  ffoorr  

rreevviieeww  aanndd  aapppprroovvaall  bbyy  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  aatt  iittss  OOccttoobbeerr  oorr  NNoovveemmbbeerr  22001177  mmeeeettiinngg..    VVCCTTCC  

rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  rreejjeecctt  aannyy  oorr  aallll  pprrooppoossaallss,,  ttoo  wwaaiivvee  aannyy  nnoonn--mmaatteerriiaall  iirrrreegguullaarriittiieess  oorr  

iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  aannyy  pprrooppoossaall,,  aanndd  ttoo  aacccceepptt  oorr  rreejjeecctt  aannyy  iitteemmss  oorr  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  iitteemmss..  
 

 

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  OOFF  AAGGEENNCCYY  
  

TThhee  VVeennttuurraa  CCoouunnttyy  TTrraannssppoorrttaattiioonn  CCoommmmiissssiioonn  ((VVCCTTCC  oorr  CCoommmmiissssiioonn))  wwaass  ccrreeaatteedd  bbyy  SSeennaattee  

BBiillll  11888800  ((DDaavviiss)),,  CChhaapptteerr  11113366  ooff  tthhee  PPuubblliicc  UUttiilliittiieess  CCooddee  iinn  SSeepptteemmbbeerr  ooff  11998888  ((eeffffeeccttiivvee  

JJaannuuaarryy  11,,  11998899))  aass  tthhee  ssuucccceessssoorr  aaggeennccyy  ttoo  tthhee  VVeennttuurraa  CCoouunnttyy  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  GGoovveerrnnmmeennttss  

((VVCCAAGG))  aassssuummiinngg  aallll  tthhee  aasssseettss  aanndd  lliiaabbiilliittiieess  ooff  tthhaatt  bbooddyy..    IInn  22000044,,  VVCCTTCC  wwaass  rreeoorrggaanniizzeedd  

uunnddeerr  AAsssseemmbbllyy  BBiillll  22778844,,  eexxppaannddiinngg  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  ttoo  iittss  ccuurrrreenntt  ccoonnffiigguurraattiioonn  ooff  aa  

sseevveenntteeeenn--mmeemmbbeerr  bbooaarrdd  ccoommppoosseedd  ooff  ffiivvee  VVeennttuurraa  CCoouunnttyy  SSuuppeerrvviissoorrss;;  tteenn  CCiittyy  CCoouunncciill  

mmeemmbbeerrss;;  ttwwoo  CCiittiizzeenn  AAppppooiinntteeeess,,  oonnee  rreepprreesseennttiinngg  tthhee  cciittiieess  aanndd  oonnee  rreepprreesseennttiinngg  tthhee  ccoouunnttyy..    

IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  aabboovvee  mmeemmbbeerrsshhiipp,,  tthhee  GGoovveerrnnoorr  aappppooiinnttss  aann  EExx--OOffiicciioo  mmeemmbbeerr  ttoo  tthhee  

CCoommmmiissssiioonn,,  uussuuaallllyy  tthhee  CCaallttrraannss  DDiissttrriicctt  ##77  DDiirreeccttoorr..        

  

VVCCTTCC’’ss  mmiissssiioonn  iiss  ttoo  iimmpprroovvee  mmoobbiilliittyy  wwiitthhiinn  tthhee  CCoouunnttyy  aanndd  iinnccrreeaassee  ffuunnddiinngg  ttoo  mmeeeett  

ttrraannssppoorrttaattiioonn  nneeeeddss..    TToo  ffuullffiillll  tthhaatt  mmiissssiioonn,,  VVCCTTCC  eessttaabblliisshheess  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ppoolliicciieess  aanndd  

pprriioorriittiieess  eennssuurriinngg  aann  eeqquuiittaabbllee  aallllooccaattiioonn  ooff  ffeeddeerraall,,  ssttaattee  aanndd  llooccaall  ffuunnddss  ffoorr  hhiigghhwwaayy,,  ttrraannssiitt,,  

rraaiill,,  aavviiaattiioonn,,  bbiiccyyccllee  aanndd  ootthheerr  ttrraannssppoorrttaattiioonn  pprroojjeeccttss..    OOuurr  mmiissssiioonn  iiss  tthhee  ffoouunnddaattiioonn  ffoorr  aallll  wwee  

ddoo,,  tthhee  ttiimmee  wwee  iinnvveesstt  aanndd  tthhee  rreessoouurrcceess  wwee  aallllooccaattee..  

  

TThhee  CCoommmmiissssiioonn  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  eessttaabblliisshhiinngg  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ppoolliicciieess,,  sseettttiinngg  pprriioorriittiieess  aanndd  

ccoooorrddiinnaattiinngg  aaccttiivviittiieess  bbeettwweeeenn  tthhee  vvaarriioouuss  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ooppeerraattoorrss,,  aaggeenncciieess,,  cciittiieess  aanndd  tthhee  

CCoouunnttyy..    TThhee  CCoommmmiissssiioonn  ccoonnttrroollss  aanndd//oorr  rreevviieewwss  tthhee  aallllooccaattiioonn  ooff  ffeeddeerraall,,  ssttaattee  aanndd  llooccaall  ffuunnddss  

ffoorr  hhiigghhwwaayy,,  ttrraannssiitt,,  rraaiill,,  aavviiaattiioonn,,  bbiiccyyccllee  aanndd  ootthheerr  ttrraannssppoorrttaattiioonn  pprroojjeeccttss  iinncclluuddiinngg  bbuutt  nnoott  

lliimmiitteedd  ttoo  CCoonnggeessttiioonn  MMiittiiggaattiioonn  aanndd  AAiirr  QQuuaalliittyy  IImmpprroovveemmeenntt  PPrrooggrraamm  ffuunnddss  ((CCMMAAQQ)),,  

TTrraannssppoorrttaattiioonn  EEnnhhaanncceemmeenntt  AAccttiivviittiieess  PPrrooggrraamm  ffuunnddss  ((TTEEAA)),,  SSttaattee  TTrraannssppoorrttaattiioonn  

IImmpprroovveemmeenntt  PPrrooggrraamm  ffuunnddss  ((SSTTIIPP)),,  SSuurrffaaccee  TTrraannssppoorrttaattiioonn  PPrrooggrraamm  ffuunnddss  ((SSTTPP)),,  

TTrraannssppoorrttaattiioonn  DDeevveellooppmmeenntt  AAcctt  ffuunnddss  ((TTDDAA)),,  SSttaattee  TTrraannssiitt  AAssssiissttaannccee  ffuunnddss  ((SSTTAA)),,  FFeeddeerraall  

TTrraannssiitt  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ffuunnddss  ((FFTTAA)),,  eettcc..    TThhee  CCoommmmiissssiioonn  iiss  aallssoo  ddeessiiggnnaatteedd  ttoo  aacctt  aass  tthhee  

AAiirrppoorrtt  LLaanndd  UUssee  CCoommmmiissssiioonn  ((AALLUUCC)),,  tthhee  CCoonnssoolliiddaatteedd  TTrraannssppoorrttaattiioonn  SSeerrvviiccee  AAuutthhoorriittyy  

((CCTTSSAA)),,  tthhee  CCoouunnttyy  TTrraannssppoorrttaattiioonn  AAuutthhoorriittyy  aanndd  tthhee  CCoonnggeessttiioonn  MMaannaaggeemmeenntt  AAggeennccyy  ((CCMMAA))..    

TThhee  VVCCTTCC  aallssoo  mmaannaaggeess  tthhee  ooppeerraattiioonn  aanndd  eexxppaannssiioonn  ooff  tthhee  ccaallllbbooxx  ssyysstteemm  ffoorr  tthhee  SSeerrvviiccee  

AAuutthhoorriittyy  ffoorr  FFrreeeewwaayy  EEmmeerrggeenncciieess  ((SSAAFFEE))..      

  

VVCCTTCC  hhaass  aa  ssttaaffff  ooff  2211  eemmppllooyyeeeess..    IIttss  bbuuddggeett  ooff  aapppprrooxxiimmaatteellyy  $$6644..55  mmiilllliioonn  ccoonnssiissttss  ooff  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  pprrooggrraammss::  ttrraannssiitt  aanndd  ttrraannssppoorrttaattiioonn,,  hhiigghhwwaayyss,,  rraaiill,,  ccoommmmuunniittyy  aassssiissttaannccee,,  ppllaannnniinngg  

aanndd  pprrooggrraammmmiinngg  aanndd  ggeenneerraall  ggoovveerrnnmmeenntt..    FFoorr  mmoorree  ddeettaaiilleedd  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  VVCCTTCC,,  pplleeaassee  

rreevviieeww  tthhee  VVCCTTCC  wweebbssiittee  aanndd  VVCCTTCC  bbuuddggeett  wwhhiicchh  ccaann  bbee  ffoouunndd  oonn  iittss  wweebbssiittee  aatt  

wwwwww..ggoovveennttuurraa..oorrgg..    
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IINNSSUURRAANNCCEE  PPRROOGGRRAAMM  
  

TThhee  CCoommmmiissssiioonn’’ss  iinnssuurraannccee  pprrooggrraamm  aanndd  aasssseettss  iinnssuurreedd  aarree  ssuummmmaarriizzeedd  bbeellooww..    DDeettaaiilleedd  

iinnffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  iinnssuurraannccee  ppoolliiccyy  ccaann  bbee  rreevviieewweedd  iinn  tthhee  DDeecceemmbbeerr  22,,  22001166  AAggeennddaa  

IItteemm  88GG  aanndd  tthhee  aattttaacchhmmeenntt..    IInnssuurraannccee  rreeqquuiirreemmeennttss  iinncclluuddee::  

  

  PPrrooppeerrttyy  iinnssuurraannccee  ((iinncclluuddiinngg  EElleeccttrroonniicc  DDaattaa  PPrroocceessssiinngg  CCoovveerraaggee  iinnssuurraannccee))..    

  

  GGeenneerraall  lliiaabbiilliittyy  iinnssuurraannccee..  

  

  EExxcceessss  lliiaabbiilliittyy  iinnssuurraannccee..  

  

  CCrriimmee  iinnssuurraannccee..  

  

  PPuubblliicc  EEnnttiittyy  EErrrroorrss  aanndd  OOmmiissssiioonnss  aanndd  EEmmppllooyymmeenntt  PPrraaccttiicceess  LLiiaabbiilliittyy  iinnssuurraannccee..    

  

  EExxcclluuddeedd  ffrroomm  RRFFPP::  

oo  WWoorrkkeerrss’’  CCoommppeennssaattiioonn  iinnssuurraannccee..  

oo  EEmmppllooyyeeee  BBeenneeffiittss  iinnssuurraannccee  

  

GGeenneerraall  iinnffoorrmmaattiioonn,,  uunnddeerrwwrriittiinngg  aanndd  iinnssuurreedd  aasssseett  iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  VVCCTTCC  iinncclluuddeess  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

uunnlleessss  ootthheerrwwiissee  nnootteedd::  

  

  FFiissccaall  YYeeaarr  22001177//22001188  bbuuddggeett  ooff  aapppprrooxxiimmaatteellyy  $$6644..55  mmiilllliioonn  wwiitthh  2211  eemmppllooyyeeeess  aanndd  

ppaayyrroollll  aapppprrooxxiimmaatteellyy  $$22  mmiilllliioonn..      

  

  NNoo  aaggeennccyy  vveehhiicclleess..  

  

  LLeeaasseedd  ooffffiiccee  ssppaaccee  aanndd  ccoonntteennttss  aatt  995500  CCoouunnttyy  SSqquuaarree  ddrriivvee  iiss  aapppprrooxxiimmaatteellyy  66,,775500  

ssqquuaarree  ffeeeett..  

  

  BBuuss  ooppeerraattiioonn  sseerrvviiccee  iiss  ccoonnttrraacctteedd  oouutt  wwiitthh  ttwwoo  vveennddoorrss  wwiitthh  aapppprrooxxiimmaatteellyy  4488  vveehhiicclleess..    

VVCCTTCC  oowwnnss  3322  bbuusseess  aanndd  tthhee  vveennddoorr  oowwnnss  aaddddiittiioonnaall  bbuusseess  uusseedd  iinn  sseerrvviiccee..      TThhee  

ccoonnttrraaccttoorrss  ccuurrrreennttllyy  ccoovveerr  tthhee  pprrooppeerrttyy  iinnssuurraannccee  ffoorr  tthhee  VVCCTTCC  oowwnneedd  bbuusseess..  TThhee  

bbuusseess  mmaayy  bbee  eeqquuiippppeedd  wwiitthh::  

oo  PPaarraattrraannssiitt  CCoommmmuunniiccaattiioonn  EEqquuiippmmeenntt  ((1133  bbuusseess))  

oo  OOnn--bbuuss  VViiddeeoo  SSyysstteemm    ((4488  bbuusseess))  

oo  AAuuttoommaattiicc  PPaasssseennggeerr  CCoouunntteerr  SSyysstteemm  ((3333  bbuusseess))  

  

  OOnn--bbuuss  TTrraannssiitt  SSttoopp  EEnnhhaanncceemmeenntt  EEqquuiippmmeenntt  ––  aapppprrooxxiimmaatteellyy  114400  mmaacchhiinneess  iinnssttaalllleedd  

oonn  66  ppuubblliicc  bbuuss  ssyysstteemmss  iinn  VVeennttuurraa  CCoouunnttyy..  

  

  FFrreeeewwaayy  EEmmeerrggeennccyy  CCaallllbbooxxeess  ((556644))  llooccaatteedd  oonn  hhiigghhwwaayyss  tthhrroouugghhoouutt  VVeennttuurraa  CCoouunnttyy..  

  

  SSaannttaa  PPaauullaa  BBrraanncchh  RRaaiill  LLiinnee  aapppprrooxxiimmaatteellyy  339900  aaccrreess  iinncclluuddiinngg  rraaiill  ttrraacckkss  aanndd  tthhee  llaanndd  

uunnddeerr  tthhee  ttrraacckkss  eeaasstt  ooff  VVeennttuurraa..  TThheerree  aarree  3355  bbrriiddggeess..    TThhee  bbrraanncchh  lliinnee  iinncclluuddeess  aa  

ppeeddeessttrriiaann  ttrraaiill  aalloonngg  ppoorrttiioonnss  ooff  tthhee  bbrraanncchh  lliinnee..    TThhiiss  rraaiill  lliinnee  hhaass  lliimmiitteedd  uussee..  
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  SSaannttaa  PPaauullaa  MMiillll  BBuuiillddiinngg  aatt  221122  NN..  MMiillll  RRooaadd//992266  RRaaiillrrooaadd  AAvveennuuee,,  SSaannttaa  PPaauullaa..    TThhiiss  

hhiissttoorriiccaall  bbuuiillddiinngg  ((bbuuiilltt  iinn  11888800  aanndd  aapppprrooxxiimmaatteellyy  1122,,110000  ssqquuaarree  ffeeeett))  ccuurrrreennttllyy  iiss  

lleeaasseedd  ffoorr  uussee  aass  aann  aaggrriiccuullttuurraall  mmuusseeuumm..    TThhee  aaggrriiccuullttuurraall  mmuusseeuumm  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  

iinnssuurriinngg  ccoonntteennttss  ooff  tthhee  bbuuiillddiinngg..    EEssttiimmaatteedd  vvaalluuee  ooff  tthhee  bbuuiillddiinngg  iiss  aapppprrooxxiimmaatteellyy  $$33..11  

mmiilllliioonn..    TThhiiss  rraaiill  lliinnee  hhaass  lliimmiitteedd  uussee..  

  

  SSaannttaa  PPaauullaa  SSttaattiioonn,,  PPllaattffoorrmm  aanndd  PPaarrkkiinngg  LLoott  aatt  220000  NNoorrtthh  1100tthh  SSttrreeeett,,  SSaannttaa  PPaauullaa  iiss  

aapppprrooxxiimmaatteellyy  1111,,443300  ssqquuaarree  ffeeeett..    TThhee  bbuuiillddiinngg  aatt  tthhee  ssttaattiioonn  iiss  oowwnneedd,,  mmaaiinnttaaiinneedd  aanndd  

iinnssuurreedd  bbyy  tthhee  CCiittyy  ooff  SSaannttaa  PPaauullaa  aanndd  iiss  uusseedd  ffoorr  mmeeeettiinnggss  aanndd  tthhee  llooccaall  cchhaammbbeerr  ooff  

ccoommmmeerrccee..    TThhiiss  rraaiill  lliinnee  hhaass  lliimmiitteedd  uussee..  

  

  PPiirruu  SSttaattiioonn,,  PPllaattffoorrmm  aanndd  PPaarrkkiinngg  LLoott  aatt  33997777  PPiirruu  SSttrreeeett,,  PPiirruu  iiss  aapppprrooxxiimmaatteellyy  11,,880000  

ssqquuaarree  ffeeeett..    AA  ssmmaallll  bbuuiillddiinngg  aatt  tthhee  ssttaattiioonn  iiss  oowwnneedd,,  mmaaiinnttaaiinneedd  aanndd  iinnssuurreedd  bbyy  tthhee  

CCoouunnttyy  ooff  VVeennttuurraa..    TThhiiss  rraaiill  lliinnee  hhaass  lliimmiitteedd  uussee..  

  

  MMoooorrppaarrkk  RRaaiill  LLiinnee  aapppprrooxxiimmaatteellyy  115555  aaccrreess  ffrroomm  tthhee  wweesstt  cciittyy  lliimmiitt  ooff  MMoooorrppaarrkk  ttoo  tthhee  

LLooss  AAnnggeelleess  CCoouunnttyy  lliinnee,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  llaanndd  uunnddeerr  tthhee  ttrraacckkss  aanndd  aa  4400--ffoooott  ssttrriipp  ooff  llaanndd  

ffrroomm  tthhee  cceenntteerr  rraaiill  lliinnee  ooff  tthhee  mmaaiinn  ttrraacckk  ttoo  tthhee  nnoorrtthh  ssiiddee..    TThhiiss  iiss  aann  aaccttiivvee  rraaiill  lliinnee  wwiitthh  

ffrreeiigghhtt  aanndd  ppaasssseennggeerr  sseerrvviiccee  rruunn  aanndd  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  ootthheerr  aaggeenncciieess..  

  

  SSiimmii  VVaalllleeyy  SSttaattiioonn,,  PPllaattffoorrmm  aanndd  PPaarrkkiinngg  LLoott  aatt  550055  LLooss  AAnnggeelleess  AAvveennuuee,,  SSiimmii  VVaalllleeyy  iiss  

aapppprrooxxiimmaatteellyy  77..66  aaccrreess..    TThhiiss  iiss  oonn  aann  aaccttiivvee  rraaiill  lliinnee  wwiitthh  ffrreeiigghhtt  aanndd  ppaasssseennggeerr  sseerrvviiccee  

rruunn  aanndd  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  ootthheerr  aaggeenncciieess..  

  

  MMoooorrppaarrkk  SSttaattiioonn,,  PPllaattffoorrmm  aanndd  PPaarrkkiinngg  LLoott  aatt  330000  HHiigghh  SSttrreeeett,,  MMoooorrppaarrkk,,  nnoorrtthh  aanndd  

ssoouutthh  ssiiddee  ppllaattffoorrmmss,,  aanndd  nnoorrtthh  aanndd  ssoouutthh  ssiiddee  ppaarrkkiinngg  lloottss  iiss  aapppprrooxxiimmaatteellyy  66  aaccrreess..    

TThhiiss  iiss  oonn  aann  aaccttiivvee  ssttaattiioonn  wwiitthh  ffrreeiigghhtt  aanndd  ppaasssseennggeerr  sseerrvviiccee  rruunn  aanndd  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  

ootthheerr  aaggeenncciieess..  

  

  CCaammaarriilllloo  SSttaattiioonn,,  PPllaattffoorrmm  aanndd  PPaarrkkiinngg  LLoott  aatt  112200  LLeewwiiss  RRooaadd,,  CCaammaarriilllloo  nnoorrtthh  aanndd  

ssoouutthh  ssiiddee  ppllaattffoorrmmss,,  aanndd,,  nnoorrtthh  aanndd  ssoouutthh  ssiiddee  ppaarrkkiinngg  lloottss  iiss  aapppprrooxxiimmaatteellyy  55..77  aaccrreess..    

TThhiiss  iiss  oonn  aann  aaccttiivvee  ssttaattiioonn  wwiitthh  ffrreeiigghhtt  aanndd  ppaasssseennggeerr  sseerrvviiccee  rruunn  aanndd  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  

ootthheerr  aaggeenncciieess..  

  

  MMoonnttaallvvoo  SSttaattiioonn,,  PPllaattffoorrmm  aanndd  PPaarrkkiinngg  LLoott  aatt  66117755  VVeennttuurraa  BBoouulleevvaarrdd,,  VVeennttuurraa  iiss  

aapppprrooxxiimmaatteellyy  33  aaccrreess..    TThhiiss  iiss  oonn  aann  aaccttiivvee  ssttaattiioonn  wwiitthh  ffrreeiigghhtt  aanndd  ppaasssseennggeerr  sseerrvviiccee  

rruunn  aanndd  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  ootthheerr  aaggeenncciieess..  
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SSCCOOPPEE  OOFF  SSEERRVVIICCEESS  
  

TThhee  CCoommmmiissssiioonn  iiss  sseeeekkiinngg  pprrooppoossaallss  ffoorr  aann  iinnssuurraannccee  bbrrookkeerr  ffoorr  iittss  iinnssuurraannccee  nneeeeddss..    IInn  oorrddeerr  ttoo  

iimmpplleemmeenntt  tthhee  pprrooggrraamm,,  tthhee  iinnssuurraannccee  bbrrookkeerr  wwiillll  bbee  eexxppeecctteedd  ttoo::  

  

  AAssssiiggnn  eexxppeerriieenncceedd  ssttaaffff  ttoo  aasssseessss  tthhee  CCoommmmiissssiioonn’’ss  ooppeerraattiioonnaall  rriisskkss  aanndd  pprroovviiddee  

rreeccoommmmeennddaattiioonnss  rreeggaarrddiinngg  tthhee  aapppprroopprriiaattee  ttyyppeess  ooff  iinnssuurraannccee,,  tthhee  lleevveellss  ooff  ccoovveerraaggee  

nneecceessssaarryy  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  ffrroomm  rreeaassoonnaabbllee  rriisskkss,,  tthhee  lleevveellss  ooff  ddeedduuccttiibbllee  ffoorr  

eeaacchh  ppoolliiccyy  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  bbeesstt  bbaallaannccee  ooff  rriisskk  lliimmiittaattiioonn  aanndd  lloowweerr  pprreemmiiuumm  aann  ssuucchh  ootthheerr  

ffaaccttoorrss  aass  tthhee  bbrrookkeerr  sshhaallll  rreeccoommmmeenndd..  

  

  BBaasseedd  oonn  tthhee  iinnssuurraannccee  ccoovveerraaggee  sseelleecctteedd  bbyy  tthhee  CCoommmmiissssiioonn,,  oorrggaanniizzee,,  ddeevveelloopp,,  pprreesseenntt  

tthhee  CCoommmmiissssiioonn  iinnssuurraannccee  ccoovveerraaggee  rreeqquuiirreemmeennttss  ttoo  iinnssuurraannccee  vveennddoorrss  aanndd  oobbttaaiinn  pprriiccee  

qquuootteess  ffrroomm  rreessppoonnssiibbllee  iinnssuurreerrss  ffoorr  tthhaatt  ccoovveerraaggee..    EEvvaalluuaattee  tthhoossee  qquuootteess  aanndd  pprreesseenntt  

tthhee  ppaacckkaaggee  ooff  iinnssuurraannccee  ppoolliiccyy  tteerrmmss,,  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  pprreemmiiuummss  ttoo  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  tthhaatt  

bbeesstt  rreefflleecctt  tthhee  ggooaallss  aanndd  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  CCoommmmiissssiioonn..  

  

  RReepprreesseenntt  tthhee  CCoommmmiissssiioonn,,  aass  ddiirreecctteedd,,  iinn  aannyy  nneeggoottiiaattiioonnss  wwiitthh  iinnssuurreerrss  oorr  pprroossppeeccttiivvee  

iinnssuurreerrss  aanndd  ootthheerr  ppaarrttiieess  rreeggaarrddiinngg  iinnssuurraannccee  mmaatttteerrss..  

  

  AAcctt  aass  tthhee  lliiaaiissoonn  aanndd  aaddvvooccaattee  ffoorr  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  wwiitthh  uunnddeerrwwrriitteerrss  aanndd  ccllaaiimmss  ssttaaffff..  

  

  AAssssiisstt  VVCCTTCC  wwiitthh  eessttaabblliisshhiinngg  pprrooppeerr  iinnssuurraannccee  rreeqquuiirreemmeennttss  iinn  ccoonnttrraaccttss..  

  

  VVeerriiffiiccaattiioonn  ooff  iinnssuurraannccee  ppoolliicciieess,,  cchheecckkiinngg  ppoolliiccyy  wwoorrddiinngg  ttoo  eennssuurree  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  hhaass  

rreecceeiivveedd  ddeessiirreedd  ccoovveerraaggee  iinn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  ssppeecciiffiiccaattiioonnss..  

  

  IIssssuuee  eevviiddeennccee  ooff  eennrroollllmmeenntt,,  cceerrttiiffiiccaatteess  ooff  iinnssuurraannccee,,  aanndd  iinnssuurraannccee  ppoolliicciieess  ttoo  aallll  

iinnssuurreedd  ppaarrttiieess  aanndd  aass  nneeeeddeedd  ttoo  tthhiirrdd  ppaarrttiieess..  

  

  AAnnsswweerr  ccoovveerraaggee  aanndd  pprrooggrraamm  qquueessttiioonnss  ffrroomm  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  aanndd//oorr  iittss  ccoonnssuullttaannttss  oorr  

ccoonnttrraaccttoorrss  iinn  aa  ttiimmeellyy  mmaannnneerr..  

  

  BBee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  nnoottiiffyyiinngg  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  ooff  iinnvvooiicciinngg  ooff  pprreemmiiuummss  ffoorr  aallll  oouuttssttaannddiinngg  

ppoolliicciieess  ttoo  aassssuurree  tthhaatt  nnoo  ppoolliiccyy  llaappsseess  iinnaaddvveerrtteennttllyy..  

  

  AAsssseessss  iinnssuurraannccee  ccoommppaannyy  ssttaabbiilliittyy,,  ssoollvveennccyy  aanndd  sseerrvviiccee  rreeccoorrddss..  

  

  MMeeeett  wwiitthh  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  aatt  lleeaasstt  aannnnuuaallllyy  aanndd//oorr  aass  rreeqquueesstteedd  ttoo  aauuddiitt  eexxiissttiinngg  

CCoommmmiissssiioonn  iinnssuurraannccee  ppoolliicciieess  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  aaddeeqquuaaccyy  ooff  ccoovveerraaggee//vvaalluuee  ooff  iinnssuurraabblleess  

aanndd  lliimmiittss,,  aapppprroopprriiaattee  ddeedduuccttiibbllee  lleevveellss,,  oovveerrllaapp  oorr  ggaappss  iinn  ccoovveerraaggee,,  rreessttrriiccttiioonnss  iinn  

ccoovveerraaggee,,  aanndd  nnoottiiffyy  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  ooff  aannyy  nneeww  ddeevveellooppmmeennttss  iinn  tthhee  iinndduussttrryy  oorr  mmaarrkkeettss  

ggeenneerraallllyy  tthhaatt  aaffffeecctt  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  iinn  aannyy  wwaayy  oorr  tthhaatt  iimmppaacctt  tthhee  iinnssuurraannccee  ccoovveerraaggee  oorr  

ppoolliicciieess  ssoouugghhtt  bbyy  tthhee  CCoommmmiissssiioonn..  

  

  UUppoonn  rreeqquueesstt,,  pprroovviiddee  ttiimmeellyy,,  vveerrbbaall  oorr  wwrriitttteenn  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  ccoovveerraaggee..  

  

  TThhee  pprriimmaarryy  aaccccoouunntt  rreepprreesseennttaattiivvee  aanndd  ootthheerr  aaccccoouunntt  tteeaamm  mmeemmbbeerrss  ffoorr  tthhee  iinnssuurraannccee  

bbrrookkeerr  sshhaallll  bbee  rreeaassoonnaabbllyy  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  aanndd  iittss  ssttaaffff  ttoo  aaddddrreessss  qquueessttiioonnss  

rreellaatteedd  ttoo  tthhiiss  aaccccoouunntt..  
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  PPrroovviiddee  ssuucchh  ootthheerr  sseerrvviicceess  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  iinnssuurraannccee  ccoovveerraaggee  aass  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  mmaayy  

rreeaassoonnaabbllyy  rreeqquueesstt..  

  

  WWoorrkk  wwiitthh  ccuurrrreenntt  iinnssuurraannccee  bbrrookkeerr  ttoo  ttrraannssffeerr  aaggeennccyy  iinnffoorrmmaattiioonn,,  iinnssuurraannccee  ccoovveerraaggee  

aanndd  ootthheerr  iitteemmss  aass  nneeeeddeedd  ffoorr  aa  ssmmooootthh  ttrraannssiittiioonn..  

  

  

IIMMPPOORRTTAANNTT  DDAATTEESS  
  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  iiss  aa  lliisstt  ooff  kkeeyy  ddaatteess..    VVCCTTCC  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  mmooddiiffyy  tthhiiss  sscchheedduullee  iiff  iitt  iiss  iinn  

tthheeiirr  bbeesstt  iinntteerreesstt  ttoo  ddoo  ssoo..    IIff  VVCCTTCC  ddooeess  mmooddiiffyy  tthhee  sscchheedduullee,,  iitt  sshhaallll  pprroovviiddee  wwrriitttteenn  nnoottiiccee  ooff  

ssuucchh  ttoo  aallll  ppaarrttiieess  kknnoowwnn  ttoo  hhaavvee  rreecceeiivveedd  ccooppiieess  ooff  tthhiiss  RRFFPP..  

  

AAccttiivviittyy            DDaattee          

RRFFPP  rreelleeaasseedd            JJuullyy  77,,  22001177  

QQuueessttiioonn  ppeerriioodd  cclloosseedd        AAuugguusstt  77,,  22001177  

PPrrooppoossaall  ddeeaaddlliinnee          AAuugguusstt  2211,,  22001177  bbyy  44::0000pp..mm..  

IInntteerrvviieewwss  wwiitthh  ffiinnaalliisstt  ((iiff  uuttiilliizzeedd))      TTBBDD  ((lliikkeellyy  SSeepptteemmbbeerr  1111--2222,,  22001177))  

IInnssuurraannccee  BBrrookkeerr  sseelleeccttiioonn//BBooaarrdd  AApppprroovvaall    OOccttoobbeerr  oorr  NNoovveemmbbeerr  mmeeeettiinngg  22001177  

  

IInnssuurraannccee  RReenneewwaall  DDaatteess  

  

TThhee  VVCCTTCC’’ss  pprrooppeerrttyy  iinnssuurraannccee  ccoovveerraaggee  ppeerriioodd  iiss  JJuullyy  11  tthhrroouugghh  JJuunnee  3300  wwhhiillee  aallll  ootthheerr  

rreeqquueesstteedd  iinnssuurraanncceess  aarree  ccoovveerreedd  NNoovveemmbbeerr  2200  tthhrroouugghh  NNoovveemmbbeerr  1199..    

  

VVCCTTCC’’ss  ccuurrrreenntt  iinnssuurraannccee  bbrrookkeerr  wwiillll  aassssiisstt  VVCCTTCC  wwiitthh  tthhee  NNoovveemmbbeerr  22001177  rreenneewwaall  ccoovveerraaggee,,  

bbuutt  tthhee  ssuucccceessssffuull  pprrooppoosseerr  wwiillll  nneeeedd  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  tthhee  eexxiissttiinngg  iinnssuurraannccee  bbrrookkeerr  ttoo  ccoooorrddiinnaattee  aa  

ssuucccceessssffuull  ttrraannssiittiioonn  aanndd  pprroovviiddee  oonn--ggooiinngg  ssuuppppoorrtt  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  yyeeaarr..  

  

  

TTEERRMM  OOFF  CCOONNTTRRAACCTT  
  

PPrrooppoossaallss  ffoorr  aa  ppootteennttiiaall  ffiivvee  yyeeaarr  aaggrreeeemmeenntt  aarree  bbeeiinngg  rreeqquueesstteedd..    UUppoonn  sseelleeccttiioonn  ooff  tthhee  

IInnssuurraannccee  BBrrookkeerr,,  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  aanndd  pprrooppoosseerr  wwiillll  eenntteerr  iinnttoo  aann  aaggrreeeemmeenntt  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  

tthhrreeee  yyeeaarrss  wwiitthh  ttwwoo  oonnee--yyeeaarr  ooppttiioonnss..    TThhee  ccoonnttrraacctt  sshhaallll  iinncclluuddee  aa  9900  ddaayy  tteerrmmiinnaattiioonn  ccllaauussee..    

FFeeddeerraall  FFuunnddss  mmaayy  ddiirreeccttllyy  oorr  iinnddiirreeccttllyy  bbee  uusseedd  ttoo  ppaayy  ffoorr  iinnssuurraannccee  ccoossttss;;  tthheerreeffoorree,,  FFeeddeerraall  

CCoonnttrraacctt  ccllaauusseess  wwiillll  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  ccoonnttrraacctt..      
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PPRROOPPOOSSAALL  RREEQQUUIIRREEMMEENNTTSS  
  

GGeenneerraall  RReeqquuiirreemmeennttss  

  

AAnnyy  iinnqquuiirriieess  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  rreeqquueesstt  ffoorr  pprrooppoossaallss  sshhoouulldd  bbee  ddiirreecctteedd  iinn  wwrriittiinngg  ttoo::  

  

          SSaallllyy  DDeeGGeeoorrggee  

          FFiinnaannccee  DDiirreeccttoorr  

          sssseelllleerrss@@ggoovveennttuurraa..oorrgg      

  

QQuueessttiioonnss  wwiillll  bbee  rreessppoonnddeedd  ttoo  ddiirreeccttllyy  aanndd  tthheenn  ppoosstteedd  oonn  tthhee  wweebbssiittee  ffoorr  aallll  rreessppoonnddeennttss  ttoo  

rreevviieeww..  CCoonnttaacctt  wwiitthh  ppeerrssoonnnneell  ooff  tthhee  aaggeennccyy  ootthheerr  tthhaann  tthhee  aabboovvee  rreeggaarrddiinngg  tthhiiss  rreeqquueesstt  ffoorr  

pprrooppoossaallss  mmaayy  bbee  ggrroouunnddss  ffoorr  eelliimmiinnaattiioonn  ffrroomm  tthhee  sseelleeccttiioonn  pprroocceessss..  

  

AAllll  pprrooppoossiinngg  bbrrookkeerrss  sshhaallll  ssuubbmmiitt  ffoouurr  ((44))  pprriinntteedd  ccooppiieess  aanndd  oonnee  eelleeccttrroonniicc  ccooppyy  ooff  tthhee  

pprrooppoossaall  aanndd  bbiiddss..    FFaaccssiimmiilleess,,  eemmaaiillss  aanndd  eelleeccttrroonniicc  mmeeddiiaa  sshhaallll  NNOOTT  bbee  aacccceepptteedd..    TToo  bbee  

ccoonnssiiddeerreedd,,  mmaatteerriiaallss  sshhaallll  bbee  rreecceeiivveedd  nnoo  llaatteerr  tthhaann  44::0000  ppmm  oonn  AAuugguusstt  2211,,  22001177  aatt::  

  

        VVeennttuurraa  CCoouunnttyy  TTrraannssppoorrttaattiioonn  CCoommmmiissssiioonn  

        RRFFPP  ffoorr  IInnssuurraannccee  BBrrookkeerraaggee  SSeerrvviicceess  

        SSaallllyy  DDeeGGeeoorrggee,,  FFiinnaannccee  DDiirreeccttoorr  

        995500  CCoouunnttyy  SSqquuaarree  DDrriivvee,,  SSuuiittee  220077  

        VVeennttuurraa,,  CCAA,,  9933000033..    

  

  

PPrrooppoossaall  CCoonntteennttss  

  

11..  TTiittllee  PPaaggee  ––  AA  ttiittllee  ppaaggee  sshhoowwiinngg  tthhee  rreeqquueesstt  ffoorr  pprrooppoossaallss  ssuubbjjeecctt;;  tthhee  iinnssuurraannccee  ffiirrmm’’ss  

nnaammee;;  tthhee  nnaammee,,  aaddddrreessss  aanndd  tteelleepphhoonnee  nnuummbbeerr  ooff  tthhee  ccoonnttaacctt  ppeerrssoonn  aanndd//oorr  ppeerrssoonn  

aauutthhoorriizzeedd  ttoo  rreepprreesseenntt  aanndd  bbiinndd  tthhee  ffiirrmm;;  aanndd  tthhee  ddaattee  ooff  tthhee  pprrooppoossaall..    

  

22..  IInnttrroodduuccttiioonn  ––  BBrriieeffllyy  iinnttrroodduuccee  tthhee  ssiizzee  ooff  tthhee  ffiirrmm  aanndd  yyeeaarrss  iinn  bbuussiinneessss..    IIddeennttiiffyy  tthhee  

ssttaaffff  yyoouu  aarree  aannttiicciippaattiinngg  aassssiiggnniinngg  ttoo  tthhiiss  eennggaaggeemmeenntt,,  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  rroolleess,,  tthheeiirr  

rreelleevvaanntt  eexxppeerriieennccee  aanndd  ooffffiiccee  llooccaattiioonnss..    IInnddiiccaattee  wwhheetthheerr  yyoouurr  ffiirrmm  ooppeerraatteess  

iinnddeeppeennddeennttllyy  oorr,,  iiff  yyoouurr  ffiirrmm  iiss  aa  wwhhoollllyy  oowwnneedd  ssuubbssiiddiiaarryy  oorr  aaffffiilliiaattee  ooff  aa  ppaarreenntt  

ccoommppaannyy,,  iiddeennttiiffyy  tthhee  ppaarreenntt  ccoommppaannyy..    IInncclluuddee  wwhheetthheerr  yyoouu  aarree  aa  bbrrookkeerr--ddeeaalleerr  oorr  ootthheerr  

ttyyppee  ooff  ffiinnaanncciiaall  iinnssttiittuuttiioonn..    IIff  aa  bbrrookkeerr,,  tthhee  bbrrookkeerr  mmuusstt  bbee  lliicceennsseedd  ffoorr  iinnssuurraannccee  

ccoovveerraaggee  iinn  CCaalliiffoorrnniiaa  aanndd  ffoorr  ccoovveerraaggee  rreellaatteedd  ttoo  tthhiiss  pprrooppoossaall..    PPlleeaassee  iinncclluuddee  bbrrookkeerr  

lliicceennssee  iiff  aapppplliiccaabbllee..  

  

33..  QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  ––  EExxppllaaiinn  yyoouurr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  wwoorrkk  ttoo  bbee  ddoonnee  aanndd  wwhhyy  tthhee  ffiirrmm  

bbeelliieevveess  iitt  ttoo  bbee  bbeesstt  qquuaalliiffiieedd  ttoo  ppeerrffoorrmm  tthhee  eennggaaggeemmeenntt..    SSppeecciiffiiccaallllyy  iinncclluuddee  aannyy  

eexxppeerriieennccee  wwiitthh  ppuubblliicc  ttrraannssiitt  aanndd  ttrraannssppoorrttaattiioonn,,  rraaiillrrooaaddss  aanndd  ssiimmiillaarr  ccoommmmiissssiioonnss  

iinncclluuddiinngg  aa  lliissttiinngg  ooff  ssuucchh  cclliieennttss  aanndd  hhooww  tthheeyy  aarree  ssiimmiillaarr..  TThhee  pprrooppoossaall  sshhoouulldd  aallssoo  

iinncclluuddee  aa  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  ppeerrffoorrmm  tthhee  wwoorrkk  wwiitthhiinn  tthhee  ttiimmee  ppeerriioodd  iinncclluuddiinngg  aa  ddrraafftt  

sscchheedduullee  aanndd  aa  ssttaatteemmeenntt  tthhaatt  tthhee  pprrooppoossaall  iiss  aa  ffiirrmm  aanndd  iirrrreevvooccaabbllee  ooffffeerr  ffoorr  118800  ddaayyss  

aanndd  ssiiggnneedd..  
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44..  RReeffeerreenncceess  ––  PPlleeaassee  iinncclluuddee  aa  mmiinniimmuumm  ooff  tthhrreeee  rreeffeerreenncceess  wwiitthh  ccoonnttaacctt  iinnffoorrmmaattiioonn,,  

ssccooppee  ooff  wwoorrkk  aanndd  ddaatteess  ooff  sseerrvviiccee  tthhaatt  tthhee  ffiirrmm  ppeerrffoorrmmeedd  ssiimmiillaarr  sseerrvviicceess  ttoo  tthhoossee  

bbeeiinngg  pprrooppoosseedd  hheerree..    VVCCTTCC  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ccoonnttaacctt  aannyy  oorr  aallll  ooff  tthhee  lliisstteedd  

rreeffeerreenncceess  rreeggaarrddiinngg  tthhee  aauuddiitt  sseerrvviicceess  ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  tthhee  pprrooppoosseerr..  

  

55..  PPrroocceessss  ––  DDeessccrriibbee  tthhee  pprroocceessss  yyoouurr  ccoommppaannyy  wwiillll  uussee  ttoo  pprreeppaarree  tthhee  bbiidd  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  

tthhaatt  wwiillll  bbee  sseenntt  oouutt  ttoo  pprroossppeeccttiivvee  ccoouunntteerrppaarrttiieess..    SSuummmmaarriizzee  tthhee  bbiiddddiinngg  pprroocceessss  

iinncclluuddiinngg  yyoouurr  rroollee  aafftteerr  tthhee  bbiiddss  aarree  ttaakkeenn  tthhrroouugghh  ttoo  cclloossiinngg  oonn  tthhee  aaggrreeeemmeennttss..  

  

66..  AAddddiittiioonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  ––  IIff  yyoouu  bbeelliieevvee  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  sshhoouulldd  ccoonnssiiddeerr  aaddddiittiioonnaall  

iinnssuurraannccee  ccoovveerraaggee  oorr  sseerrvviicceess  nnoott  ccoonntteemmppllaatteedd  iinn  tthhiiss  pprrooppoossaall,,  pplleeaassee  iiddeennttiiffyy  aanndd  

ddiissccuussss  tthheemm  iinn  yyoouurr  pprrooppoossaall..    IIddeennttiiffyy  tthhee  pprroocceessss  yyoouurr  ffiirrmm  wwiillll  uussee  ttoo  aassssiisstt  VVCCTTCC  

wwiitthh  ccoonnttrraaccttss  aanndd  oonn--ggooiinngg  iinnssuurraannccee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  gguuiiddaannccee..  AAllssoo,,  pplleeaassee  ssppeecciiffyy  

aannyy  aaddddiittiioonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  yyoouurr  ffiirrmm  tthhaatt  sseettss  yyoouu  aappaarrtt  tthhaatt  wwoouulldd  bbeenneeffiitt  tthhee  

CCoommmmiissssiioonn  aanndd  sshhoouulldd  bbee  ccoonnssiiddeerr  iinn  mmaakkiinngg  iittss  ddeecciissiioonn..      

  

77..  FFeeeess  ––  DDeessccrriibbee  wwhhaatt  ffeeeess  ((ffiixxeedd,,  ppeerrcceennttaaggee,,  eettcc)),,  ccoommmmiissssiioonnss,,  oorr  ootthheerr  iinnccoommee  yyoouurr  

ffiirrmm  wwiillll  rreecceeiivvee//cchhaarrggee  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  pprrooppoosseedd  sseerrvviicceess..    IIddeennttiiffyy  aaddddiittiioonnaall  cchhaarrggeess  

tthhaatt  wwiillll  aappppllyy  sshhoouulldd  tthhee  ssccooppee  oorr  tteerrmm  ooff  sseerrvviicceess  eexxtteenndd  bbeeyyoonndd  tthhoossee  ccoonntteemmppllaatteedd  iinn  

tthhiiss  pprrooppoossaall..    PPrroovviiddee  aa  ssaammppllee  ooff  yyoouurr  ffiirrmm’’ss  pprrooppoosseedd  sseerrvviiccee  aaggrreeeemmeenntt..  
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PPrrooppoossaall  EEvvaalluuaattiioonn  

  
The VCTC staff shall examine and evaluate all proposals for the purpose of ascertaining their 
completeness and responsiveness to the provisions of this RFP.  The top qualified candidates 
may be scheduled for an interview for review and ranking by the review committee.  The top 
proposer will be invited to participate in contract negotiations with the VCTC for insurance 
broker services.  If these negotiations should fail to produce an agreement, the second ranked 
proposer will be invited to participate in contract negotiations.  A recommendation for award of a 
contract will be made to the VCTC Board. 
 
The VCTC reserves the right to retain all proposals submitted and use any idea in a proposal 
regardless of whether that proposal is selected.  VCTC also reserves the right, without 
prejudice, to reject any or all proposals submitted.  Award of the contract will be made to the 
firm, who, based on evaluation of all responses and criteria, is determined to be the best 
qualified to perform the services required. 
 
Proposals will be evaluated by a review committee based on the following criteria and rating 
system with a maximum point value of 100 points: 
 
Responsiveness and preciseness of the proposal     10 points 
Credentials, experience and structure of the team     10 points 
Qualifications and experience with comparable services    20 points 
Understanding of the insurance needs      15 points 
Knowledge and expertise with government, rail, transit, etc.   20 points 
Services provided and corresponding fees          5 points 
Insurance Recommendations and Additional Qualifications    10 points 
References and/or interview        10 points 
Total Score        100 points    


