
Opole, 2014.11.27 

 

AG.2512.72.2014.NM-Z 

 

Zamawiający : 

Powiat  Opolski 

ul. 1 Maja 29, 45 – 068  Opole 

NIP 754 – 30 -23 – 121 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 
1. Postanowienia ogólne 

 

W związku z faktem, iż wartość niniejszego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro, zamówienie nie podlega ustawie Prawo Zamówień 

Publicznych ( tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami ) zgodnie z art. 4 ust. 8 

tejże ustawy oraz na podstawie Procedur trybu postępowania w zakresie zamówień 

publicznych obowiązujących u Zamawiającego, stanowiących załącznik do uchwały Zarządu 

Powiatu Opolskiego. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

 ochrona fizyczna budynku i mienia Powiatu Opolskiego, 

 usługa nadzoru przy użyciu alarmu – monitorowanie budynków, 

 usługa transportu chronionego – konwój i inkaso wartości pieniężnych. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy w § 1 stanowiącej 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

3. Termin realizacji zamówienia : 

Zamówienie należy zrealizować w terminie od 18.12.2014 r. do 17.12.2015 r. 

 

4. Kryteria jakie powinni spełniać oferenci : 

 

 muszą posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie usług 

ochroniarskich osób i mienia – oferent składa poświadczoną kserokopię tego 

dokumentu, 

 w zakresie konwojowania wartości pieniężnych wpis na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej – oferent składa kserokopię zaświadczenia oraz 

legitymacji dla każdego pracownika realizującego zamówienie, 

 w zakresie ochrony fizycznej wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 

fizycznej osoby nadzorującej i kontrolującej pracę pracowników nieposiadających 

wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub wpis wszystkich 

pracowników realizujących zamówienie – oferent składa kserokopie zaświadczeń i 

legitymacji. 



 

5. Kryterium oceny   - najniższa cena  
 

6. Oferta powinna zawierać : 

 cenę netto i brutto ( wypełniony załącznik nr 2 do zapytania ofertowego ) 

 oświadczenie o akceptacji warunków umowy ( w załączeniu wzór umowy – 

załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, jednakże informujemy, ze 

zał. nr 4 do umowy może ulec zmianie) 

 dokumenty wymienione w pkt 4 niniejszego zapytania ofertowego. 

 

7. Oferty należy składać do dnia 03.12.2014 r. do godziny 12.00 z dopiskiem na 

kopercie ,,Oferta na ochronę, monitoring oraz konwój i inkaso wartości 

pieniężnych dla Starostwa Opolskiego”, do kancelarii pokój nr 4  Starostwa 

Powiatowego w Opolu,  przy ul. 1 Maja 29, 45 – 068 Opole . 

 

8. Otwarcie ofert:  nastąpi dnia  03.12.2014 r. o godz. 12.30. 

 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców, którzy złożyli 

oferty do uzupełnienia ewentualnych braków formalnych. 

 

10. O wynikach zapytania ofertowego powiadomimy pisemnie Wykonawców, którzy 

złożyli pisemne oferty. 

 

 

Osoby do kontaktu w sprawie dot. przedmiotu zamówienia : 

 Natalia Mróz – Złoty (ochrona fizyczna),  tel. 77  54  15  110 

 Michał Piątkowski (monitoring)   tel. 77  54  15  115 

 Elżbieta Bartnicka (konwojowanie)  tel. 77  54  15  131 

 


