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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. 

Przy budynku słodowni widnieje zapis-  w budynku są oddane do użytkowania tylko toalety w piwnicach; reszta 

budynku nie została dokończona i nie jest oddana do użytkowania) – co to znaczy, że nie jest oddana do użytkowania? 

Czyli co tam się teraz znajduje? Czy ta część też ma zostać objęta ochroną ubezpieczeniową? W ramach 

ubezpieczenia PD/AR ochroną obejmujemy wyłącznie budynki posiadające pozwolenie na użytkowanie. 

Jakim podmiotom wynajmowane są pomieszczenia? Jaka działalność jest tam prowadzona? 

W piwnicach Domu Książęcego prowadzona jest działalność gastronomiczna. Czy jest tam doprowadzony gaz, czy 

jest kominek z żywym ogniem? 

 

Odpowiedź: Przy budynku słowdowni widnieje zapis, że użytkowane i oddane do użytku publicznego są tylko i 

wyłącznie toalety, tzn. pozostała część wnętrz jest w stanie surowym zamkniętym.Oznacza to, że we wnętrzach nie 

ma poprowadzonych instalacji, tj. wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, ppoż itp., lecz jest on stermomodernizowany 

(w ramach poszycia dachowego, stolarki okiennej i elewacji zewnętrznej). Budynek Słodowni nie jest wynajmowany 

innym podmiotom. W piwnicach Domu Książęcego przeznaczonych na działalność gastronomoczną nie ma 

doprowadzonego gazu ani kominka z żywym ogniem. Wynajmujemy je na działalność gastronomiczną i imprezy 

okolicznościowe.  

 

W związku z brakiem informacji dotyczących szkodowości z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń 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 29.05.2020 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 29.05.2020 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 29.05.2020 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 


