Zawadzkie, dnia 12.06.2015 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Dębowa 11, 47-120 Zawadzkie
tel./fax 077/ 46 22 095

INFORMACJE DODATKOWE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NR OPS.K.241.9.2015.MK z dnia 09.06.2015 r.

Kompleksowe ubezpieczenie nieruchomości i mienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
oraz ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami potencjalnych oferentów Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem informuje o danych dodatkowych do zapytania ofertowego nr OPS.K.241.9.2015.MK
z dnia 09.06.2015 r.:

1.

PKD Zamawiającego: 8899Z

2.

Adres (miejsce) ubezpieczenia: ul. Dębowa 11, 47-120 Zawadzkie (cały budynek)

3.

REGON Zamawiającego: 004502490

4.

NIP Zamawiającego: 756-150-22-34

5.

Konstrukcja budynku: budynek murowany (cegła), dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką, rok
budowy: 1931, stan techniczny dobry (aktualny przegląd w marcu 2015 r.)

6.

Zabezpieczenia

przeciwpożarowe:

podstawowe

(gaśnice

legalizowane

na

każdej

użytkowanej

kondygnacji)
7.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe: kodowy system alarmowy z czujnikami ruchu i automatycznym
powiadamianiem wybranych numerów o naruszeniu stref monitorowanych, zintegrowany z systemem
antynapadowym.

8.

Suma ubezpieczenia budynku od ognia i innych żywiołów: ponad 565.000 zł

9.

Suma ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku: 20.000 zł

10. Suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego: 35.000 zł
11. Suma ubezpieczenia gabloty zewnętrznej: 3.000 zł
12. Suma ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia: 3.000 zł
13. Podlimit na dewastację: 10.000 zł
14. Suma ubezpieczenia OC w zakresie działalności statutowej Zamawiającego: 100.000 zł

15. Czy zamawiający jest zainteresowany ubezpieczeniem gotówki: tak (ubezpieczenie w tym zakresie
Oferent może uwzględnić jako nieobowiązkową opcję dodatkową w ofercie). Gotówka w kwocie do 1000 zł
przechowywana w sejfie w pomieszczeniu o ograniczonym dostępie osób postronnych, zabezpieczonym
wzmocnionymi drzwiami zamykanymi dwoma zamkami patentowymi. Oferent może zawrzeć również opcję
ubezpieczenia własnego transportu gotówki z placówki bankowej w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej 38 do
siedziby Zamawiającego – w kwocie do 40.000 zł (bez jej przechowywania w siedzibie Zamawiającego).
16. Czy w miejscu ubezpieczenia w okresie ostatnich 10 lat występowały powodzie lub podtopienia: tak,
w 2010 roku (miejscowość Zawadzkie, nie budynek Zamawiającego)
17. Czy budynek jest ubezpieczony: tak
18. Franczyzy redukcyjne u dotychczasowego ubezpieczyciela: nie były stosowane
19. Liczba zatrudnionych pracowników: 21
20. Szkodowość za ostatnie 36 miesięcy: brak szkód

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem
Marek Kutyła

