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ORG.KLF.2621/84/19 

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert-Opis przedmiotu zamówienia 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYMAGANIAMI DLA 

WYKONAWCÓW 

Odbiór i transport wartości pieniężnych dla Lubelskiej Agencji Wspierania 

Przedsiębiorczości w Lublinie w 2020 r. 

 

 

I. Przedmiot zamówienia 

      Przedmiotem zamówienia  jest ochrona i transport wartości pieniężnych, nie 

przekraczających 15 jednostek obliczeniowych. Wartości pieniężne w formie zamkniętej 

transportowane będą z/do siedziby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości 

w Lublinie ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin, do/z  banku PKO BP S.A. II Regionalne 

Centrum Korporacyjne ul. Watykańska 1, 20-538 Lublin.  

Transporty wartości pieniężnych będą odbywać się nieregularnie, a terminy konwojów będą 

każdorazowo  uzgadniane pomiędzy stronami, nie później niż 24 godziny przed planowanym 

terminem transportu.  

Podstawą prawną  zamówienia jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 07 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 

ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców 

i inne jednostki organizacyjne. (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 793). Zgodnie z tym rozporządzeniem  

transport i ochronę wartości pieniężnych do wartości 15 jednostek obliczeniowych:  

1. wykonuje się pojazdami specjalnym lub przystosowanymi 

2. wykonują konwojenci wyposażeni w wewnętrzne i zewnętrzne środki łączności, przy 

czym  transport jest chroniony przez co najmniej: 

• dwóch konwojentów – przy przewozie wartości pieniężnych powyżej 5 jednostek 

obliczeniowych do 15 jednostek obliczeniowych 

Wszystkie pojazdy winny być przystosowane do świadczenia usług przewozu wartości,  

posiadać wymagane certyfikaty i niezbędne atesty, co zapewni pełne bezpieczeństwo 

przewożonym wartościom. Wartości pieniężne większe niż 1 jednostka obliczeniowa 

transportuje się pojazdami specjalnymi lub przystosowanymi.  
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Sposób przekazania wartości pieniężnych: 

Wartości pieniężne przekazywane będą Wykonawcy w zaklejonej, podpisanej 

i opieczętowanej kopercie lub kilku kopertach wraz z dołączoną wypełnioną deklaracją 

depozytową. W siedzibie Banku deklaracje odbierane będą przez skarbnika zgodnie 

z procedurą obowiązującą w banku PKO BP S.A. II Regionalne Centrum Korporacyjne 

ul. Watykańska 1, 20-528 Lublin. 

 

Realizacja umowy  na  „Odbiór i transport wartości pieniężnych z Lubelskiej Agencji 

Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie”, odbywać się będzie do dnia 31 grudnia 2020 r. 

lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. 

 

PRZEWIDYWANA ILOŚĆ TRANSPORTÓW WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH:  80. 

Zamawiający podaje jedynie szacunkową liczbę konwojów. Służy to jedynie orientacyjnemu 

określeniu wielkości przedmiotu zamówienia. Zamawiający  nie gwarantuje w żaden sposób, 

że podana ilość zostanie osiągnięta w okresie trwania umowy. 

  

II. Realizacja umowy przez Wykonawcę powinna odbywać się w oparciu 

o pracowników: 

1. posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe tj. posiadających legitymację 

kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej lub wpisanych na listę   

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendanta 

Wojewódzkiego Policji; 

2. posiadających co najmniej 6 miesięczny staż pracy na stanowisku 

kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej; 

3. nieskazanych prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne; 

4. sprawnych fizycznie, jednolicie umundurowanych, z imiennym identyfikatorem 

firmy. 

 

Wykonawca winien posiadać: 

1. aktualną koncesję ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie 

działalności związanej z przedmiotem umowy; 



  ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin 
tel. 081 462 38 00 
 fax 081 462 38 40 

e-mail: lawp@lubelskie.pl 
 www.lawp.lubelskie.pl 

 

 

2. polisę, lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  działalności 

gospodarczej. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawca zobowiąże się do 

posiadania ważnej polisy ubezpieczenia od ww. odpowiedzialności. 

 

Dodatkowo pożądane jest posiadanie tak zwanego „ubezpieczenia chodnikowego” 

zapewniającego ubezpieczenie wartości w najbardziej newralgicznej fazie konwojowania tj. 

w trakcie przenoszenia wartości do i z pojazdu konwojowanego. 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu w zakresie: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. 

Wykonawca spełni warunek  jeśli posiada aktualną koncesję ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych na prowadzenie działalności związanej z przedmiotem umowy; 

2) zdolności technicznych i zawodowych  

Wykonawca spełni warunek  jeśli wykaże, że wykonał lub nadal wykonuje należycie 

w okresie 3 lat przed dniem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

w tym okresie, co najmniej 1 usługę trwającą przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy 

i polegającą na transportowaniu własnym samochodem, przystosowanym do przewozu 

wartości pieniężnych, w formie inkasa lub innych przedmiotów wartościowych i załączy 

dokument potwierdzający należyte wykonanie/wykonywanie usługi. 

UWAGA: 

Do oferty należy załączyć: 

1. wykaz wykonanych/wykonywanych usług wraz z dokumentem 

potwierdzającym ich należyte wykonanie/wykonywanie – Załącznik nr 3 do 

Zaproszenia do składania ofert; 
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2. aktualną koncesję ministra właściwego do spraw wewnętrznych na 

prowadzenie działalności związanej z przedmiotem umowy  

3. polisę, lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  

działalności gospodarczej. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawca 

zobowiąże się do posiadania ważnej polisy ubezpieczenia od ww. 

odpowiedzialności. 

IV. Opis kryteriów którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze ofert 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród ofert Wykonawców, którzy wykażą się  

spełnieniem warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu i zaoferują usługę zgodną 

z Opisem przedmiotu zamówienia.  

Przy wyborze oferty  zostaną zastosowane kryteria:   

100 %  - cena oferty. 

Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium oceny ofert z ustaloną punktacją do 

100 pkt (100%=100pkt) na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu 

cenowym - Załącznik nr 2 do Zaproszenia.  

Lp. Kryterium Waga  Liczba punktów 

1. Cena 100  %  100  

 

1.  Kryterium cena oferty- max. 100 pkt 

   Liczba                Wartość brutto oferty z najniższą ceną          

  punktów   =      ---------------------------------------------------------------     x 100 pkt 

za kryterium                 Wartość brutto oferty badanej 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższa liczbę punktów za 

powyższe kryterium. Maksymalnie 100  punktów. 


