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Zaproszenie  

do składania ofert na zadanie pn.:   

„Świadczenie usług konwojowania wartości pieniężnych” 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 
 Nazwa:                                     Gmina Oleśnica  
      reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica 

ulica:     11 Listopada 24 
kod pocztowy:   56-400 
miejscowość:    Oleśnica 
województwo:   dolnośląskie 
tel.:    (71) 314 02 00 
fax:    (71) 314 02 04  
adres e-mail:    urzad@olesnica.wroc.pl 
adres strony internetowej: www.olesnica.wroc.pl 
NIP/REGON:   911-17-77-943/931934791 

 
II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 907 ze zm.), tj.: „zamówień                            
i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty                       
30 000 euro”. 
 

III. Przedmiot zamówienia 
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających na:  
1) konwojowaniu wartości pieniężnych, pomiędzy punktem kasowym, znajdującym się w budynku 

Urzędu Gminy Oleśnica, położonym przy ul. 11 Listopada 24 w Oleśnicy, a Bankiem Spółdzielczym 
w Oleśnicy, położonym przy ul. Wrocławskiej 36,  

2) dostarczaniu przez konwojentów kasjerowi Urzędu Gminy Oleśnica pustych portfeli  z banku, 
3) transportu maksymalnie do dwóch razy w miesiącu wartości pieniężnych wraz z pracownikiem 

Zamawiającego, tj. kasjerem w terminie przez niego ustalonym. 
Konwojowanie wartości pieniężnych odbywać się będzie w dniach roboczych od poniedziałku                  
do piątku (z wyłączeniem dni wolnych od pracy) w godzinach pomiędzy 15:00 a 15:45.   
Wartość konwojowanych walorów: do 350.000,00 PLN. 

 
IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia  

1) Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2015 r. do 31.12.2016 r. 
2) Miejsce wykonania zamówienia:  

a) Urząd Gminy Oleśnica – punkt kasowy (parter) 
ul. 11 Listopada 24 
56-400 Oleśnica 

b) Bank Spółdzielczy w Oleśnicy 
ul. Wrocławska 36 
56-400 Oleśnica 

 
 

mailto:sanikom@sanikom.com.pl


 

 

V. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami po stronie Zamawiającego w sprawach formalno – 
prawnych oraz przedmiotu zamówienia jest Krzysztof Skórzewski – Sekretarz Gminy Oleśnica oraz 
Monika Warszawska – Skarbnik Gminy Oleśnica. 

 
VI. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty  

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Świadczenie usług konwojowania 
wartości pieniężnych” w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, 
w terminie do 18 grudnia 2014 r., do godz. 15:00. 

 
VII. Opis sposobu obliczania ceny oferty 

1. Cenę ofertową należy wyliczyć w oparciu o tabelę kalkulacji ceny znajdującą się w formularzu 
oferty będący załącznikiem do przedmiotowego zapytania ofertowego. Wykonawca winien 
wypełnić własnymi cenami (w PLN) poszczególne pozycje kalkulacji cenowej postępując zgodnie 
z opisem podanym w tabeli. Wszystkie pozycje cenowe należy podawać w zaokrągleniu do 
dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania 
ofertowego oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Podane w tabeli formularza oferty ilości dni roboczych są jedynie wielkościami szacunkowymi,  
które Zamawiający podaje w celu obliczenia ceny oferty. Ilości te minimalne mogą ulec 
zmniejszeniu w trakcie realizacji umowy i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują roszczenia             
w stosunku do Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie umowne wykonawcy będzie wynikiem kwoty stanowiącej iloczyn wartości netto 
za jeden konwój (zgodnie z przedłożoną ofertą) i liczby konwojów w danym miesiącu. Do tej 
kwoty zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT. 
 

VIII. Kryteria oceny oferty 
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

 
 

L.p. Kryterium Znaczenie procentowe 

1. Cena 100% 

 
2. Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadmi rachunkowości 

ilość punktów wynikającą z działania: 

Pw(C) =  
Cmin 

x 100 
Cw 

 

Pw(C)  – ilość punktów jakie otrzyma oferta „w” za kryterium „Cena” 
Cmin   – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert 
Cw   – cena badanej oferty Wykonawcy  

3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za 
realizację zamówienia. 

 
IX. Opis warunków udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, a w szczególności: 
- posiadają zezwolenie (koncesję) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, a w szczególności: 
- dysponują lub będą dysponować pojazdem przystosowanym do transportu wartości 
pieniężnych, 



 

 

- dysponują lub będą dysponować osobami, które posiadają odpowiednie predyspozycje 
psychofizyczne oraz stosowne kwalifikacje do ochrony transportu; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację usług, a w szczególności: 
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności kontraktowo – deliktowej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

 
X. Załączniki do Zapytania Ofertowego 

1. Oferta 
2. Wzór umowy                                                                                       

 
 
 

 Wójt 
(-) Marcin Kasina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 

OFERTA 
 

„Świadczenie usług konwojowania wartości pieniężnych” 

1. ZAMAWIAJĄCY:  
Gmina Oleśnica  
reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica 
ul. 11 Listopada 24 
56-400 Oleśnica 
NIP 911-17-77-943 / REGON 931934791 
 
2. WYKONAWCA  
Nazwa/adres Wykonawcy:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………................................ 
 
NIP ……………………………………………………………/REGON ……………………………………………….. 
 
3. OFERTA  
3.1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.12.2014 r. dotyczące świadczenia usług konwojowania 
wartości pieniężnych oświadczam, że akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu 
ofertowym oraz gwarantuje wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z jego treścią.  
3.2. Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:  
 
Cena oferty brutto: ........................................................ [PLN]  
 
(słownie:.....................................................................................................[PLN] ) 
 
tj. netto: …………………… + ………… % podatku VAT 
 
Stawka netto za jeden konwój w roku 2015:..................................................... [PLN] + ………… % podatku VAT 
 
Stawka netto za jeden konwój w roku 2016:..................................................... [PLN] + ………… % podatku VAT
  
Tabela A. Wyliczenie ceny świadczonych usług (kalkulacja) 

Lp. Wyszczególnienie 

Ilość dni 
roboczych 
w danym 

roku 

Stawka netto 
za jeden konwój 

[PLN] 

Wartość 
[kol.3 x kol.4] 

[PLN] 

1 2 3 4 5 

1. Dni robocze w 2015 r. 252 
 
………………………………………… 

 
………………………………………….. 

2. Dni robocze w 2016 r. 252 
 
………………………………………… 

 
………………………………………….. 

3. Razem netto 
 
………………………………………….. 

4. 
RAZEM BRUTTO 
(Wartość netto z wiersza”Lp3” + podatek Vat ) 

 
………………………………............. 

 



 

 

3.3.Oświadczam, że w przypadku wyboru niniejszej oferty, powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie 
ponosi Wykonawca tytułem realizacji przedmiotu zamówienia.  
3.4.Oświadczam, że przedmiot zamówienia będę wykonywać w terminie określonym w Zapytaniu 
Ofertowym.  
3.5. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu Ofertowym. 
 
 
 
 
 
 

    ………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                        (pieczątka Firmy)                  

....……………………..…..……………..                                           
            (miejscowość, data) 

 
 
 
 
 

                                                                                                          
………………………………………………………………………………………… 

                                                                              (Podpis/y (pieczątka/i) osoby/osób,  upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy)  

 
  
 
 
        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego 

„Wzór umowy” 

UMOWA NR ……………/2014 
zawarta w ………………… w dniu …………………..  

 
pomiędzy: 
 
………………………….. z siedzibą w ………………………………….,  
działającą na podstawie wpisu do Ewidencji Gospodarczej pod nr ………………….. 
posiadająca koncesję ………………………….. , reprezentowaną przez: …………………………………………… 
zwaną w dalszej części Wykonawcą 
a: 
Gminą Oleśnica z siedzibą przy ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica 
NIP: 911-17-77-943, reprezentowaną przez: 
- Marcina Kasina - Wójta Gminy Oleśnica 
przy kontrasygnacie Moniki Warszawskiej - Skarbnika Gminy Oleśnica, 
zwaną w dalszej części umowy Zamawiający 
 
o następującej treści: 

§1 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać na rzecz Zamawiającego usługi polegające 

na konwojowanym transporcie zamkniętych pakietów zawierających wartości pieniężne pomiędzy 

punktem kasowym znajdującym się w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, 56-400 

Oleśnica, a Bankiem Spółdzielczym w Oleśnicy przy ul. Wrocławskiej 36 (wrzutnia), zwanym dalej 

bankiem. 

2. Ustala się, że w ciągu miesiąca Wykonawca maksymalnie dwa razy dokona transportu wartości 

pieniężnych wraz z pracownikiem Zamawiającego zwanym dalej kasjerem. 

 
§2 

1. Strony uzgodniły, iż transport wartości pieniężnych odbywać się będzie w dniach roboczych                       

od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 1500 a 1545. 

2. Zmianę terminu lub godzin transportu Zamawiający zgłosi Wykonawcy, z co najmniej 6- godzinnym 

wyprzedzeniem drogą telefoniczną lub faksem. 

3. Osobą odpowiedzialną za realizację transportu ze strony Wykonawcy jest ………………………………… 

 
§3 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie, uszkodzenie, utratę lub zagarnięcie 

transportowanych wartości pieniężnych w czasie od ich wydania Wykonawcy przez Zamawiającego             

do chwili ich przekazania do banku. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną, od chwili przyjęcia w konwój pakietów z gotówką  

do chwili przekazania pakietów do banku. 

3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 

określonych w Umowie jest ograniczona do szkód rzeczywistych Zamawiającego. Wykonawca                     

nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności kontraktowo – deliktowej               

w zakresie przewidzianym niniejszą umową. 

5. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać umowę ubezpieczenia, o której mowa w § 3 ust. 4 zapewniającą 

należyte wykonanie niniejszej umowy przez cały okres jej trwania i informować niezwłocznie 

Zamawiającego o zmianach w zakresie ubezpieczenia dotyczącego transportowanych wartości 



 

 

Zamawiającego (dotyczy zmiany polisy, zmiany sumy ubezpieczenia, pokrycia szkody z polisy oraz               

w każdym innym przypadku dotyczącym jakiejkolwiek sytuacji dotyczącej ubezpieczenia). 

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć każdorazowo potwierdzenie zapłaty składki 

lub raty z tytułu ubezpieczenia. 

§4 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić kompleksową ochronę transportowanych wartości pieniężnych 

podczas ich konwoju, od chwili ich przekazania Wykonawcy do chwili ich dostarczenia do banku. 

2. Wykonawca zapewnia ochronę kasjerowi podczas konwoju oraz transportowanych przez kasjera 

wartości pieniężnych przed zniszczeniem, uszkodzeniem, utratą lub zagarnięciem. 

3. Zarówno odbiór przeznaczonych do transportu wartości pieniężnych przez Wykonawcę                              

od Zamawiającego, jak i ich dostarczenie przez Wykonawcę do banku odbywają się za pisemnym 

poświadczeniem odbioru transportowanych wartości. 

4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć aktualną listę osób upoważnionych do udziału w czynności 

inkasa (nazwisko i imię osoby oraz numer dowodu osobistego). 

5. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć natychmiast aktualną listę osób odbierających pakiet 

wartości pieniężnych w każdym przypadku zmiany listy wymienionej w §4 ust. 4 (dotyczy to przypadku 

każdej zmiany personalnej). 

6. Wykonawca nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom,           

tj. zobowiązuje się dokonać wszelkich czynności przewidzianych w niniejszej umowie wyłącznie przez 

swoich pracowników grupy konwojowej, posiadających stosowne dokumenty identyfikujące ich 

tożsamość, niebudzące najmniejszych wątpliwości (dowód osobisty, identyfikator służbowy). 

7. Wykonawca zobowiązuje się do odbierania z banku i przekazywania kasjerowi na bieżąco pustych 

portfeli.  

 
§5 

1. Wykonawca będzie wykonywał usługi określone niniejszą umową przy użyciu własnych środków 

transportu odpowiednio przystosowanych do przewozu rzeczy wartościowych i zapewniających                 

ich bezpieczeństwo w czasie transportu. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

-  dysponuje pojazdem przystosowanym do transportu wartości pieniężnych, 
 - pracownicy bezpośrednio wykonujący ochronę transportów posiadają odpowiednie predyspozycje 

psychofizyczne oraz stosowne kwalifikacje do ochrony transportu. 
3.  Usługi określone niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać z zachowaniem warunków nie 

mniejszych niż określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia                   
7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych 
przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne                    
(Dz.U. Nr 166, poz. 1128 ze zm.). 

 
§6 

1. Jako wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu usługi świadczonej w sposób i na zasadach 

określonych niniejszą umową strony ustalają stawkę wynoszącą ………… zł netto                                   

(słownie: …………………………………….) za jeden konwój. 

2. Prawidłowo sporządzona faktura VAT zawierać będzie kwotę stanowiącą iloczyn wartości: …………… zł 

netto za jeden konwój i liczbę konwojów w danym miesiącu. Do tej kwoty zostanie doliczony 

obowiązujący podatek VAT. 

3. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie z dołu w terminie do 14 dni od dnia otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 
 



 

 

§7 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 02. 01. 2015 r. do 31. 12. 2016 r.  

2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia 

ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminu 

wypowiedzenia, w przypadku potwierdzonego protokołem nie wywiązania się drugiej ze stron                    

z zapisów umowy. 

4. Strony zgodnie postanawiają, iż rozwiązanie umowy wymaga złożenia oświadczenia woli w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. Na potrzeby niniejszej umowy przez formę pisemną pod rygorem 

nieważności rozumie się dokument zawierający treść oświadczenia woli, własnoręcznie podpisany 

przez stronę umowy. Strony postanawiają, iż nie będzie formą pisemną pod rygorem nieważności 

dokument przesłany/dostarczony drugiej stronie drogą elektroniczną (e-mail), fax-em, obrazem 

dokumentu, skan-em, informacją telefoniczną, itp. 

 
§8 

Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy dotyczącej przedmiotu umowy, chyba, że obowiązek 
ujawnienia treści umowy wynikał będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 

§9 
1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają za stosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Wykonawca bez zgody Zamawiającego, dokonanej w formie pisemnej pod rygorem nieważności,                

nie może dokonać cesji wierzytelności z niniejszej umowy. 

4. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania postanowień niniejszej umowy, niedające się usunąć                   

na drodze wzajemnych rokowań stron, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu 

miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego,                   

a jeden dla Wykonawcy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………                                            …………………………………… 
           Zamawiający                                                      Wykonawca 
 
 
 
 
 
 
 
 


