
  

                     
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
OFERTA CENOWA 

 
Na usługi w zakresie świadczenia 

 
„usługi ochroniarskie w zakresie  konwojowania wartości pieniężnych” 

 

 

…………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa Wykonawcy) 

 

z siedzibą ………………………………………………………………………………………... 

 

1. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

 

                  ……………...zł + podatek  VAT .....................zł/ za jeden konwój 

cena brutto: ………….. zł/godz.  Słownie: ……………………………………………. 

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i 

nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

3. Oświadczamy, że dokonaliśmy analizy zamówienia. 

4. Oferta została złożona na …………. zapisanych, trwale spiętych i kolejno 

ponumerowanych stronach od nr ……… do nr ………… 

 

 

………………………………................ 

/Podpisy i pieczęcie osób uprawnionych/ 

 

 

 

 

 

 



  

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

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

 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 Niniejszym oświadczam, że biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„usługi ochroniarskie w zakresie konwojowania wartości pieniężnych” 

 

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy   

      nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję  

      osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

-    znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych). 

- Nie zalegam w płatnościach podatku do Urzędu Skarbowego i opłat w ZUS. 

 

 

…………………………………………….. 
                                                                                                               /podpis Oferenta/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Załącznik nr 3 do SIWZ 

UMOWA  Nr …../2011 
 
 

Zawarta w Kołbaskowie w dniu …………….. 2011 r. pomiędzy: 

 

1. Gminą Kołbaskowo reprezentowaną przez: 

 
Wójta Gminy Kołbaskowo – Małgorzatę Schwarz  

 

zwanego dalej Zamawiającym 

      a 

2.  ………………………………………………..   zwanym dalej Wykonawcą, 

 
 

Na podstawie dokonanego przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty w trybie przetargu 

nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści: 
 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy są usługi w zakresie transportu i ochrony wartości pieniężnych 

do pierwszej jednostki obliczeniowej, świadczone przez Wykonawcę zgodnie z 

obowiązującymi przepisami określonymi w ustawie o ochronie osób i mienia z dnia 

22.08.1997 r.  

2. Przedmiotem zamówienia jest transport oraz zabezpieczenie przewozu pieniędzy 

transportem Wykonawcy średnio 2 razy w miesiącu zgodnie z następującym 

schematem organizacyjnym: 

1) Odbiór kasjerki z Urzędu Gminy Kołbaskowo, 

2) Przejazd z kasjerką do banku, 

3) Asystowanie przy odbieraniu pieniędzy z banku lub ich wpłacie, przejście do 

samochodu, powrót do siedziby Urzędu Gminy, 

4) Zapewnienie ochrony kasjerce aż do momentu zamknięcia przez nią wejścia do 

kasy. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia dodatkowej ilości konwojów w miesiącu. 
 

 

§ 2 

 

1. Ilość i terminy realizacji konwojów powinny być zgłaszane przez Zamawiającego w 

planie konwojów z możliwością zgłaszania korekty, nie później niż w dniu 

poprzedzającym realizację usługi, 

2. W przypadkach szczególnych, odwołanie lub zgłoszenie nie planowanego konwoju może 

być zgłoszone nie później niż do godz. 10.00 w dniu wykonania konwoju. 

 

 

 

 



  

§ 3 

 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności wynikających z niniejszej umowy z 

zachowaniem staranności wymaganej przy tego rodzaju działalności i ponosi odpowiedzialność 

w przypadku nienależytego jej wykonania. 

 

§ 4 

 

Wykonawca będzie wykonywać przedmiot umowy przez pracowników, którzy posiadają 

wymagane prawem kwalifikacje. 

 

§ 5 

 

1. Za przewóz i ochronę kasjera z wartościami pieniężnymi Zamawiający  zobowiązuje się 

zapłacić za każdy wykonany konwój na trasie określonej przez Zamawiającego tj. z 

Kołbaskowa do Szczecina i z powrotem, wynagrodzenie umowne w wysokości ………. 

zł brutto (słownie:……….) 

2. Rozliczenie za konwojowanie odbywać się będzie każdorazowo po zakończeniu konwoju 

i płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty doręczenia faktury 

do Zamawiającego, 

3. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i jako płatnik 

posiada NIP 852-00-22-992 

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu 

Zamawiającego jako odbiorcy. 

 

§ 6 

 

Niniejsza umowa została zawarta na czas określony tj. od dnia ………………….. 2011 r. do dnia 

31 grudnia 2011 r. 

 

§ 7. 

 

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

2. Umowa może być rozwiązana bez wypowiedzenia przez Zamawiającego, jeżeli 

Wykonawca, mimo pisemnego upomnienia, będzie realizował usługę niezgodnie z 

zasadami wynikającymi z niniejszej umowy. 

3. Umowa może być rozwiązana przez Wykonawcę bez wypowiedzenia, jeżeli 

Zamawiający przekroczy termin płatności wynagrodzenia określonego w §5 o co 

najmniej 21 dni. 

 

§ 8. 

 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

 

 



  

§ 9 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 10 

 

Umowa niniejsza sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla 

każdej ze stron. 

 
 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                       WYKONAWCA 


