
        Piotrków Tryb., 20.11.2012r. 

DRG.271.22.2012 
 

 

 

Informacja o planowanym postępowaniu o wartości nie przekraczającej 

równowartości kwoty 14.000 euro 

na świadczenie usługi zbrojnego konwojowania  i przewozu gotówki oraz 

ochrony transportu wartości pieniężnych w 2013r. 
(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana) 

 

1. Nazwa (firma), adres Zamawiającego oraz nazwa i adres jednostki wnioskującej. 

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 97-300 Piotrków Trybunalski                                  

Pasaż Karola Rudowskiego 10  

2. Nazwa komórki organizacyjnej Wydział/Referat Administracji i Majątku  

    

3. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Świadczenie usługi zbrojnego konwojowania gotówki na trasie : 

- Urząd Miasta Pasaż Rudowskiego 10 – Getin Noble Bank Piotrków Tryb                                      

ul. Słowackiego74, 

- Urząd Miasta ul. Szkolna 28/38  – Getin Noble Bank Piotrków Tryb ul. Słowackiego 74, 

Ochrona transportu wartości pieniężnych na trasie : 

- Urząd Miasta Pasaż Rudowskiego 10 – Getin Noble Bank Piotrków Tryb ul. Słowackiego 

74,- Urząd Miasta Pasaż Rudowskiego 10,   3 razy tygodniowo, 

-  Urząd Miasta Pasaż Rudowskiego 10 – Urząd Miasta ul. Szkolna 28/38  - Urząd      

   Miasta Pasaż Rudowskiego 10, 1 x w tygodniu 

 

a)okres gwarancji:  – nie dotyczy 

b)warunki płatności: 14 dni  na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 

4. Inne szczegółowe wymagania Zamawiającego: 

 

- Oświadczenie iż Wykonawca dysponuje i  wskaże do realizacji niniejszego zamówienia 

osoby, które będą wykonywać zamówienie z minimum rocznym doświadczeniem w pracy w 

ochronie, którzy posiadają licencje pracownika ochrony fizycznej, legitymację osoby 

dopuszczonej do posiadania broni oraz aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności fizycznej               

i psychicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony. 

- Koncesja MSW i A  uprawniająca do świadczenia usług w zakresie ochrony obiektów              

i  mienia wydana na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia  
-   Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej. 

5. Termin wykonania zamówienia. Od 01.01.2013r.  do 31.12.2013r.  

6. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert. 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:  

a) osobiście w siedzibie: BOM i NO - Informacja Urząd Miasta Pasaż Karola 

Rudowskiego 10 

b) przesłać na adres: Urząd Miasta Referat Administracji i Majątku, Pasaż Karola 

Rudowskiego 10 

c) faxem na numer: 044/ 732 77 72 

d) w wersji elektronicznej na e-mail: m.magiera@piotrkow.pl 

 w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 27.11.2012r. do godz. 17
00 



Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez 

otwierania.  

Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty: 

a)  wypełniony i podpisany formularz oferty; 

b)  formularz cenowy 

c) inne dokumenty – Potwierdzona kserokopia koncesji MSW i A, KRS, Polisa/y 

ubezpieczenia 

 

 

W przedmiocie opisu zamówienia informacji udziela Pani Teresa Owczarek Urząd 

Miasta Pasaż Karola Rudowskiego 10 pokój 305 tel. 44 73277 73 e-mail 

t.owczarek@piotrkow.pl 

 

 

 

 

Kierownik 

       Referatu Administracji i Majątku 

     Mariusz Magiera 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DRG.271.22.2012 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

w postępowaniu o wartości zamówienia  

nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro 

na 

świadczenie usług zbrojnego konwojowania i przewozu gotówki oraz 

ochrony transportu wartości pieniężnych w 2013r. 

 
 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy. 

......................................................................................................................................... 

NIP: ............................................................................................................................... 

REGON: ........................................................................................................................ 

Numer rachunku bankowego: ....................................................................................... 

Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia: 

a) oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę netto.............................. zł., 

a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ..........% za cenę brutto: 

....................................... zł.; 

Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami 

Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 

        

   Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 

a) formularz cenowy 

 

Miejscowość ............................, dnia ....................................2012 roku. 

 

 

 

........................................................................ 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)  


