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Zapytanie cenowe
na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami)

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy jako Zamawiający za-
prasza  do  składania  ofert  na  konwojowanie  środków  pieniężnych  w  Warszawie  
w okresie od 01.12.2016 r. do 30.11.2017 r. (tj. 12 m-cy).

I. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, ul. Dembińskiego 3, 
01-644 Warszawa.

II.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest konwojowanie środków pieniężnych w Warszawie w okresie

od 01.12.2016 r. do 30.11.2017 r. (tj. 12 m-cy).

1. z Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz z siedzibą przy ul. Dembińskiego 3

do sortowni (inkaso) – 2 do 3 razy w tygodniu ok. 102 razy łącznie w trakcie trwania

umowy w godz. 1400 – 1500; 

2. zasilenie  z  sortowni  do  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Dzielnicy  Żoliborz  przy

ul. Dembińskiego 3 – ok 2 razy w miesiącu ok. 25 razy w okresie świadczenia umowy

w godz. 800 - 1200.

Środki  przekazywane  i  odbierane  będą  z  sortowni  mieszczącej  się  w Warszawie,  przy  

ul. Jana Kazimierza 55. 

Usługa powinna być realizowana z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.09.2010 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 793

z  późn.  zm.)  w  sprawie  szczegółowych  zasad  i  wymagań,  jakim  powinna  odpowiadać

ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i

inne jednostki organizacyjne.

Z wybraną w drodze analizy rynku firmą Ośrodek podpisze umowę. Wykonawca przed podpi-

saniem  umowy  zobowiązany  będzie  do  przekazania  Zamawiającemu  kopii  dokumentów

(ewentualnie skany): poświadczający numer konta bankowego, KRS lub wpis do ewidencji
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działalności gospodarczej – CEIDG, NIP, REGON, pełnomocnictwa (jeśli są wymagane), listy

konwojentów zawierających dane osobowe wraz ze zdjęciem oraz listy samochodów wraz z

nr  rejestracyjnym i  marką.  Wykonawca przez cały  okres  umowy zobowiązany będzie  do

ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności. 

Płatność następować będzie na podstawie faktury VAT, którą Wykonawca wystawi po zakoń-

czeniu usługi w danym miesiącu stanowiącym równowartości ilości konwojów w danym mie-

siącu. Wynagrodzenie za zrealizowaną usługę przekazywane będzie na rachunek bankowy

Wykonawcy w terminie 21 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej

faktury.

III. Termin zawarcia umowy:

Do 20 listopada 2016 r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca poda cząstkowy koszt za każdy rodzaj usługi oraz łączny koszt zamówienia.

V. Osoby do kontaktu:

Główny Księgowy
Anna Sawera, tel. 22 56 92 810

VI. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy
Żoliborz m. st. Warszawy – pok. nr 24 lub przesłać na adres e-mail na adres: anna.sa-
wera@ops-zoliborz.waw.pl lub  zolops@ops-zoliborz.waw.pl 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.11.2016 r. do godz. 15:00
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