
Znak sprawy: OR.VII.253.1.2020. 

Racibórz dnia, 26.05.2020r.  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – Nr OR.VII.253.1.2020 

Powiat Raciborski zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn. 

„ Ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek wymienionych w zapytaniu” 

Informuję, iż zamawiający otrzymał pytanie dotyczące treści Zapytania ofertowego w zakresie w/w postępowania. 

Przedstawiam poniżej treści zapytań wraz z wyjaśnieniami:  

Pytanie 1. 

Informacja o szkodowości w mieniu. 

Odpowiedź: Informacje dotyczące szkodowości firmu Compensa  znajdując się w nowo dodanym załaczniku nr 7 

(OR.VII.253.1.2020_ZO_zał. 7 szkodowość compensa). 

  

Pytanie 2. 

Poproszę o informację dotycząca zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych AGENCJI PROMOCJI 

ZIEMI RACIBORSKIEJ I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA ZAMKU PIASTOWSKIM W 

RACIBORZU. 

Odpowiedź: Jednostka posiada następujące zabezpieczenia: 

 całodobowym monitoring dziedzińca oraz na zewnątrz zamku od strony ulicy Zamkowej,  
 system alarmowy w Budynku Bramnym, Domu Książęcym oraz Punkcie Informacji Turystycznej pod 

ciągłym dozorem przez Alarmowe Centrum Odbiorcze,  
 ochrona całodobowa jednostki i niezwłoczna interwencja zmotoryzowanych patroli po zgłoszeniu 

telefonicznym,  
 ochrona ppoż. 

Pytanie 3.  

Zwracam się z prośbą o przedłużeniu terminu składania ofert do 29 maja 2020.  

 

Odpowiedź: Informujemy, iż termin składania ofert zostaje zmieniony na 28 maja 2020 r.  

 

W związku z powyższym zmianie ulega pkt. 7 oraz pkt. 6 zapytania ofertowego.  

Pkt. 7 Zapytania ofertowego. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

1) Oferty należy składać w terminie do dnia 28.05.2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego: Starostwo 

Powiatowe w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4 – Biuro Obsługi Klienta w budynku B.  

2) Oferty, które zostaną złożone po terminie, zamawiający zwróci wykonawcom.  

3) Oferty zostaną otwarte w dniu 28.05.2020 r. o godz. 12:30 w siedzibie zamawiającego:  

Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4 – pokój nr 2 (sala narad) w budynku A. 

6. Opis sposobu przygotowania oferty. 

Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane do 

zamawiającego na adres: 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz oraz opisane: 

„OFERTA do zapytania ofertowego nr OR.VII.253.1.2020 Pn. 

„Ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek wymienionych w zapytaniu” 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 28.05.2020 r. godz. 12:30”. 

WARIANT ……………* 

 

                                            Z up. S T A R O S T Y 

                                              Ewa Mekeresz 

                                              Kierownik 

                                                   Referatu Administracyjnego  

Sporządził: Anita Stuchły tel. wew.: 385 


