
         

         Gdańsk, dnia 17.12.2018 

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych 

Al. Generała Józefa Hallera 16/18 

80- 426 Gdańsk 

                  ZAPRASZA      
       

Do złożenia oferty/udziału w postępowaniu w zapytaniu ofertowym o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość 
kwoty 30 000 EURO, bez konieczności stosowania przepisów Ustawy- Prawo Zamówień Publicznych,  w sprawie wykonania 
zamówienia na: świadczenie usługi konwojowania (na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Świadczenie usługi konwojowania kasjera ze środkami finansowymi z Oddziału Banku Pekao SA w Gdańsku przy 
Al. Grunwaldzkiej 98 do GCUW - Działu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów 
w Gdańsku przy ul. Piramowicza 2. Jednorazowa, szacunkowa ilość kilometrów do przejechania przez konwój 
wynosi: 5 km.  

Konwojowanie wartości pieniężnych musi być wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem 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. z 2016 r., poz. 793 z późn. zm.). 

2. Oferta wykonawcy ma obejmować cenę za jednorazową usługę konwojowania w zakresie wskazanym w 
opisie przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie musi być wyrażona cyfrą i słownie, oraz podana w kwotach 
netto i brutto. 
3. Usługa konwojowania będzie świadczona cyklicznie, według harmonogramu załączonego do wzoru 
umowy. 
4. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką. 
5. Wymagany termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r. 
6. Termin płatności: 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.  
7. Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług, a faktury winny być wystawione 
na: Nabywca: Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP: 583-00-11-969, 
Płatnik/Odbiorca: Gdańskie Centrum Usług Wspólnych, Al. Generała Józefa Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk. 
8. Ofertę należy złożyć : 

a) w jednej zamkniętej kopercie, w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych, Al. Generała Józefa Hallera 16/18, 
80-426 Gdańsk lub 

b) w formie skanu załączonego do wiadomości elektronicznej wysłanej na adres: a.skrodzka@gcuw.pl. 

9. Na kopercie/w wiadomości elektronicznej należy umieścić adres i nazwę Zamawiającego, nazwę i adres 
wykonawcy oraz napis: zapytanie ofertowe na świadczenie usługi konwojowania. Nr postępowania: 
................................ 
10. Przy wyborze oferenta, zamawiający będzie się kierował kryteriami: 

  a)  100% cena. Cena liczona będzie wg wzoru: 

 Najniższa cena brutto 

 ----------------------------------------------------- x 100% x 100 pkt 

 Cena przedstawiona w badanej ofercie 



 

      Punktacja będzie liczona według powyższego kryterium. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego 
oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej dokumentacji i zdobędzie największą ilość 
punktów. 

11. Propozycja wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty: 

a) Wypełniony formularz oferty wg załączonego do zaproszenia wzoru; 
b) Kopia licencji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, upoważniającą do 

świadczenia usług w zakresie ochrony i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej 
niezbędnej do wykonania zamówienia; 

c) kopia polisy ubezpieczeniowej OC na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 1000.000,00 zł wraz z 
potwierdzeniem opłacenia bieżącej składki ( Ubezpieczeniem musi być objęta gotówka w transporcie - 
utrata w czasie przenoszenia lub przewożenia).  

12. Cena jednostkowa podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres związania umową i nie 
będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania . 
13. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom. 
14. Termin złożenia ofert: Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.12.2018 r. do godziny 12.00. 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: Agnieszka Skrodzka, tel. 58-506-51-20 w.312, e-mail: 
a.skrodzka@gcuw.pl. 

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym 
jego etapie. 

 

W załączeniu: 

1. Wzór formularza oferty 

 

      

…………………………………………….. 

             (sporządziła )         

        …………………………………………………. 

         zatwierdzam 

                      Dyrektor GCUW  

 

          

 

 

 

 

 



 

         Gdańsk, ……………………… 

……………………………………………………………….. 

(pieczątka, Wykonawcy, nazwa, adres) 

Tel. ……………………………fax……………………………. 

       ……………………………………………………………………. 

                         (Nazwa Zamawiającego) 

       Adres:………………………………………………………… 

       Pan/Pani……………………………………………………. 

     OFERTA WYKONAWCY 

Odpowiadając na zaproszenie do udziału w zapytaniu ofertowym na: 

świadczenie usługi konwojowania. Nr postępowania: …………………………………….. 

1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami Zamawiającego: 

 

Cena netto 

 

Cyfrą: 

słownie: 

Cena brutto Cyfrą: 

słownie: 

 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

3. Wyrażam zgodę na 21 dniowy termin płatności w rozliczeniach z Zamawiającym. 

4. Załączniki do niniejszego formularza oferty stanowią integralną część oferty: 

1) ………………………………………………… 

2) ………………………………………………… 

3) ………………………………………………… 

 

…………………………………………………………. 

       (podpis i pieczęć wykonawcy) 

 


