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Znak sprawy: Z – 4 / 2023 

 

 

Zaproszenie do składania ofert  

na świadczenie usługi inkasa utargów z punktów sprzedaży biletów  

Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o. o. w Stargardzie 

 

 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o. o. z siedzibą w Stargardzie 

ul. Składowa 1 

73-110 Stargard 

tel. 091 573 22 13 

e-mail: mpk@mpkstargard.pl  

NIP: 854-241-94-84 

REGON: 36880288 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.mpkstargard.pl 

 

II. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi bezpośredniej ochrony fizycznej: 

1) W zakresie inkasa utargów, polegającego na odbiorze i przewozie zamkniętych pakietów 

wartościowych z punktów kasowych mieszczących się na terenie miasta Stargardu do 

Banku Zamawiającego którego oddział mieści się w Stargardzie; 

2) Odbiór utargów z poszczególnych punktów kasowych będzie dokonywany w 

wyznaczonych terminach: 

a. ul. Składowa – Poniedziałek-Środa i Piątek w dni robocze ok. godz.13:30 – 14.00 

b. ul. Towarowa – Poniedziałek-Środa i Piątek w dni robocze ok. godz. 17:30 - 18:00  

c. ul. Szczecińska - Moniuszki – Poniedziałek-Środa i Piątek w dni robocze ok. godz. 17:30 

-18:00 

 

2. Termin realizacji zamówienia od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. 

 

III. Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

 

1. Usługi objęte przedmiotem zamówienia powinny być świadczone zgodnie z wymaganiami 

określonymi: 

a) ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 838 ze 
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zm.), 

b) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w 

sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych 

przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne  

(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 793 ze zm.). 

2. Wszystkie powyższe usługi objęte przedmiotem zamówienia muszą być świadczone przez 

osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, będących w 

dyspozycji Wykonawcy posiadającego koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie objętym zamówieniem publicznym, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 

sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 838 ze zm.). 

3. Ofertę może złożyć Wykonawca posiadający doświadczenie w świadczeniu usług będących 

przedmiotem niniejszego zamówienia. 

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada doświadczenie w momencie gdy wykonał lub 

należycie wykonuje co najmniej 2 usługi (2 umowy) o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł 

brutto każda, w okresie ostatnich 3 lat  liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.  

 

IV. Kryterium oceny ofert 

      Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.  

 

V. Oferta 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie siedziby Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o. o. , ul. Składowa 1, 73-110 Stargard lub formie 

elektronicznej na adres mpk@mpkstargard.pl podpisaną kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.  

2. Ofertę należy przesłać lub złożyć z adnotacją: „Oferta na świadczenie usługi inkasa utargów” 

w terminie do dnia 13.12.2022 r. do godz. 11.00.   

3. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty mające wpływ na realizację przedmiotu 

zamówienia. 

4. Oferowana cena nie może ulec zmianie przez cały okres trwania umowy. 

5. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do zaproszenia. 

6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może wezwać wykonawcę do przedstawienia 

dokumentów potwierdzających posiadanie przez wykonawcę doświadczenia, o którym 

mowa w pkt. III. ppkt. 3. 

 

VI. Załączniki 

1. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy 

2. Załącznik Nr 2 - Projekt umowy 

 


