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Dotyczy: konkursu na brokerską obsługę ubezpieczeniową jednostek organizacyjnych Powiatu
Elbląskiego.
Pytanie/Wniosek nr 1:
Wnosimy o rozważanie odstąpienia od złożenia wraz z ofertą konkursową załącznika nr 6-Wykaz
liczby i wartości przeprowadzonych/ obsługiwanych postępowań w zakresie szkód majątkowych i
komunikacyjnych w okresie ostatnich 12 miesięcy alternatywnie dopuszczenie możliwości
anonimizacji danych dotyczących nazwy i siedziby podmiotu.
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający nie odstępuje od złożenia wraz z ofertą konkursową załącznika nr 6.
Jednocześnie uprzejmie informuje, że przedmiotowy załącznik dotyczy podmiotów należących do
sektora finansów publicznych, a co za tym idzie w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie
do informacji publicznej (Dz. U. 2020 poz. 2176 t.j.), każda informacja o sprawach publicznych,
w tym dotyczących majątku publicznego (art.6, ust.1, pkt 5) stanowi informację publiczną i podlega
udostępnieniu.
Pytanie/ Wniosek nr 2:
Wobec zapisu Regulaminu konkursu – Rozdział V DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁACZYĆ
DO OFERTY pkt. 15 : Projekt umowy brokerskiej (parafowany i podpisany) wg wzoru w załączniku
nr 7 do konkursu – prosimy o udostępnienie wzoru załącznika nr 7 do konkursu.
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający udostępnia ww załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.
Pytanie/ Wniosek nr 3:
Wnosimy jednocześnie o przedłużenie terminu składania ofert konkursowych. Aby móc w jak
najlepszy sposób przygotować naszą ofertę prosimy o przedłużenie terminu składania ofert minimum
do dnia 18 października 2021 roku. Nie jest to termin znacznie wydłużający pierwotny okres
składania ofert, a z pewnością znajdzie odzwierciedlenie w ich jakości i pozwoli na dochowanie
najwyższej staranności ze strony oferentów.
Odpowiedź nr 3:
Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert konkursowych.
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